
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex .nr 

Nr: 11487. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 20 september 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
• s morgens van 08.30 - 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Ruding, Schoo, Winsemius, 
alsmede de staatssecretarissen Bolkestein, 
Van Eekelen en Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankenstein (SoZa), Engering (EZ), 
Korteweg (Fi), Roberts (BuZa), Rutten (EZ), 
Van Swinderen (BuZa), Van Ulden (OS) en 
De Zeeuw (LaVi) 

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

1. Notulen van de vergadering van 24 juni 1985 
(nr.11414) 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Culturele samenwerking en de EG 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat op 
de oorspronkelijke agenda van deze vergadering de nota 
Culturele Samenwerking en de EG stond vermeld. 
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De minister-president gaat er van uit dat als 
eerste instrument de prijszetting en vervolgens de me
deverantwoordelijkheidsheffing in de graansector moeten 
worden aangewend om de uitgaven binnen de perken te 
houden. 

Minister Van den Broek is het hiermee eens 
maar zou dit uit tactisch oogpunt niet in deze nota 
willen vermelden. 

Staatssecretaris Van Eekelen richt tenslotte 
de aandacht op het schema van de Raadszittingen tijdens 
het Voorzitterschap, Belangrijk is dat wordt vastgehou
den aan dit schema en dat geen dataverschuivingen 
plaatsvinden. De betrokken voorzitter zal er rekening 
mee moeten houden dat hij al de avond tevoren aanwezig 
moet zijn voor overleg met het Raadssecretariaat en de 
Commissie. 

De minister-president stelt als conclusies 
voor de nota te aanvaarden met de volgende aantekening
en : 
1 * In overleg tussen Buitenlandse Zaken en de betrok

ken departementen zullen aan de nota nog passages 
worden toegevoegd over: 
- het werkgelegenheidsvraagstuk; 
- fiscale harmonisatie en liberalisatie van het 

financiële dienstenverkeer; 
- het energiebeleid; 
- de afbouw van de steun aan de scheepsbouw. 

2° De passage op bladzijde 3 over de mogelijkheid van 
differentiatie in de toepassing van de besluiten van 
de Raad zal worden gewijzigd in die zin dat dit mid
del zo min mogelijk zal worden gehanteerd en alleen 
wanneer vaststaat dat anders geen besluit kan worden 
genomen. 

3° Indien mocht blijken dat handelspolitieke onderwer
pen in de Raad in andere samenstelling onvoldoende 
aan bod komen zal alsnog een Raad voor de Hendelspo-
litiek worden bijeengeroepen. 

De raad stemt hiermee in. 

3.b. Notitie Europese samenwerking, technologie gebied 
(Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Dr W.F. van Eekelen d.d. 18 september 1985) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
deze notitie niet bedoeld is om aan de Tweede Kamer te 
zenden, 

Staatssecretairs Bolkestein merkt op dat het 
Eureka-plan betekent ofwel dat het de Nederlandse rege
ring geen geld kost, in welk geval wij meegaan met de 
voorstellen, ofwel dat het wel geld kost, in welk geval 
het marginale nut van het geld dat in onderzoek wordt 
gestopt, moet worden afgewogen tegen andere opties, na
tionale, bilaterale of gemeenschappelijke, zoals Es
prit. Zolang deze afweging niet is gemaakt voelt spre
ker weinig voor deelname aan Eureka. 
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Minister De Koning wijst er op dat het Minis
terie van Sociale Zaken niet betrokken is geweest bij 
de opstelling van dit stuk en dat derhalve weinig aan
dacht is besteed aan de werkgelegenheidsaspecten bij de 
invoering van nieuwe technologieën. Enige amendering 
van de notitie is wenselijk in samenwerking tussen Eco
nomische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat de 
Coördinatie Commissie niet over deze notitie heeft ge
sproken. Wellicht is het goed dit alsnog te doen. uit 
de notitie blijkt niet duidelijk hoe Nederland de rol 
ziet van de Europese Gemeenschap. De Europese Commissie 
zou toch een zekere paraplui-rol kunnen vervullen omdat 
zij een overzicht heeft van alle prioriteiten. Waar 
over de betekenis van de technologie voor de interne 
markt wordt gesproken pleit dit ook voor een rol van de 
Commissie. Uit paragraaf 3 van de notitie valt af te 
leiden dat Euroka meer buiten de Gemeenschap staat, 
terwijl dit toch nog een open punt is. Over deze punten 
moet overeenstemming worden bereikt vóór de bijeenkomst 
van 4-5 november te Hannover. 

De minister-president merkt op dat voor een 
eventuele deelname aan Eureka nog geen gelden zijn ge
reserveerd. Door minister Ruding is eerder opgemerkt 
dat hiervoor geen extra gelden beschikbaar kunnen ko
men. De enige mogelijkheid om ruimte vrij te maken 
lijkt dus verschuivingen binnen de begroting. Spreker 
vraagt op welk moment hierover een beslissing moet wor
den genomen• 

Minister Van Aardenne herinnert er aan dat 
hij op 17 juni met minister Deetman naar de Eureka con
ferentie te Parijs is geweest. Tijdens deze conferentie 
ging men meer in de richting dat Eureka niet wordt in
gebracht in de EG omdat de Europese Commissie bij monde 
van voorzitter Delors daar niets voor voelde. Er was 
sprake van een Frans-Duits onderonsje dat Nederland 
enigszins heeft getorpedeerd. Nederland heeft gepleit 
voor een systeembenadering in plaats van een projectbe
nadering en voorts voor een duidelijke band tussen fun
damenteel onderzoek en technologische toepassing. De 
conferentie heeft wel geleid tot de uitspraak dat 
Eureka van belang is om de concurrentie met Japan en de 
Verenigde Staten aan te kunnen. Spreker is van oordeel 
dat het inbrengen van Eureka in de Gemeenschap een ge
passeerd station is. Bovendien zijn er ook andere lan
den die mee willen doen, zoals Zwitserland dat heel ac
tief aan het overleg deelneemt. Waar liggen de moge
lijkheden voor de overheid? In de nota is aangegeven 
dat de overheid een soort makelaarsfunctie kan vervul
len; dat kost geen of weinig geld. Anderzijds is er de 
functie van de overheid als aanschaffer, bijvoorbeeld 
op het gebied van de telecommunicatie. In wezen is 
daarbij ook sprake van reallocatie van middelen. Aan de 
vraag of daarnaast nog geld voor Eureka beschikbaar kan 
komen is spreker nog niet toe. 
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fDaarnaast-doet Noder-l-and een—ina-spanning in het kador 
A^an het GCQ— (Gemeensehappolijk Gentrum voor Onder 
-zoek). Nederland heeft hier—gepleit voor oon verdub 
-beli-ng-van het groeipercentage van 3 naar- 6% binnon do 
budgottairo ruimto. Verder zal binnen dat programma het 
accent moeten verschuiven van kernfusie, waar weinig 
voortgang wordt geboekt, naar zaken die onderwerp vor
men van de interne markt. Naar sprekers oordeel heeft 
Nederland tijdens het Voorzitterschap wel tot taak 
Eureka contact te laten houden met de Gemeenschap, bij
voorbeeld door de oprichting van een apart agentschap 
te verhinderen en het secretariaat in Brussel in de 
buurt van de Commissie onder te brengen. 
De inschatting van het marginale nut, waarnaar staats
secretaris Bolkestein vroeg, hangt af van wat ter tafel 
komt. Bij Eureka kan men dit apart bezien, maar bij het 
GCO moet men meer doen ook al gaat het om een onderzoek 
ten behoeve van een land. Veel landen hebben daarom 
voor Eureka gekozen omdat daar niet met de verschil
lende eisen van de lidstaten behoeft te worden rekening 
gehouden. Essentieel voor de deelname aan Eureka blijft 
dat het Nederlandse bedrijfsleven geïnteresseerd is 
want dat moet het grootste deel van de financiering 
dragen. De overheid kan hooguit enkele tientallen mil
joenen bijdragen. Deze problematiek moet in het Inter
departementaal Overleg Technologie (IOT) aan de orde 
komen en daarna eventueel in de Coördinatie Commissie. 
Nederland moet voor de bijeenkomst in Hannover op 5 en 
6 november inderdaad tot een duidelijke stellingname 
komen. 

De heer Rutten doet verslag van de bespre
kingen over Eureka op donderdag 19 september te Bonn. 
De teneur van de besprekingen was dat het accent is ko
men te liggen op industriële samenwerkingsprojecten, 
dat aan de overheden wordt gevraagd de markten open te 
maken, geen extra geld, dat er een licht secretariaat 
moet komen waarbij de Commissie zijn diensten heeft 
aangeboden en dat er fora zullen worden georganiseerd 
om het bedrijfsleven te laten aangeven waar hun in
teresse ligt. De bijeenkomst te Hannover heeft tot doel 
de grote lijnen van Eureka te preciseren en zo mogelijk 
een aantal concrete projecten aan te duiden. Het Ver
enigd Koninkrijk wil in Londen een vervolgconferentie 
organiseren waar vooral de financiële aspecten aan de 
orde zullen komen. 

Staatssecretaris Bolkestein constateert dat 
de nadruk verschuift naar het terrein van de Interne 
markt. 

De minister-president is van oordeel dat het 
betoog van minister Van Aardenne en de mededelingen van 
de heer Rutten nopen tot actualisering van de nota. 
Deze zou vervolgens eenmaal in de Coördinatie Commissie 
kunnen worden besproken, in het kader van de voorberei
ding van het overleg in Hannover. 
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Staatssecretaris Van Eekelen meent dat de be
doeling van Eureka is dat men af wil van zware procedu
res en slechts een paar concrete projecten wil opzet
ten. Nederland staat toch een systeembenadering voor. 
Nu blijkt echter, uit de besprekingen te Bonn, dat het 
de bedoeling is dat de overheid geen geld beschikbaar 
stelt en alleen een makelaarsfunctie vervult en dat 
geen aparte systeembenadering zal worden gevolgd. Spre
ker vraagt zich af wat men hiervan nog heeft te ver
wachten. Hij wordt steeds sceptischer over de hele op
zet, als niet tenminste iemand - de Europese Commissie 
zo mogelijk - een overzicht heeft van alle activiteiten 
en de band met de interne markt bewaakt. 

Minister Ruding merkt op dat de Commissie 
heeft laten blijken dit niet te willen. 

Staatssecretaris Van Eekelen verduidelijkt 
dat Commissievoorzitter Delors zich in Parijs terughou
dend heeft opgesteld om president Mitterand niet in de 
wielen te rijden. Maar de Commissie wil eigenlijk wel. 
Spreker vraagt zich af of Nederland tijdens zijn voor
zitterschap een vierde conferentie over Eureka moet or
ganiseren . 

Minister Van den Broek wijst op bladzijde 7 
van de nota waar staat dat niet wordt gestreefd naar 
een verbreding van het EG-kaderprogramma, doch wel 
steun wordt gegeven aan verhoging van de middelen voor 
het GCO van 3% tot 6%. Spreker vraagt of dit een bewus
te keuze is geweest. 

Minister Ruding merkt op dat de Raad voor 
Europese Zaken heeft vastgelegd dat eventuele extra 
uitgaven door de overheid moeten plaatsvinden door her
schikking. Spreker zegt niet dat geen extra middelen 
voor onderzoek kunnen worden ingezet maar als dit na
tionaal geschiedt dan moet dit door herschikking binnen 
de begroting; geschiedt het in Europees verband dan 
moeten bijvoorbeeld de landbouwuitgaven omlaag. Vanuit 
dat uitgangspunt moet worden nagegaan waaraan hogere 
prioriteit wordt gegeven. 

Aardenne-verduidelijkt dat de 
. , Van -den- Broek over—de- verhoging 

Minister Van Aardenne verduidelijkt ^ e f e ^ c o # 4iot GCO wordt vanuit 
dat da opmerking van minister Van - ̂ efA-naneAcrd, Nederland heeft 
den Broek over de verhoging van de ^ ^ ^ ^ v u n d G c c o m i d 

middelen m e t kan slaan op het GCO. d e r v o o r w a a ^ , _ d a t dit paot bin-
Het GCO wordt ^liswaar vanuit de v o o r w a a r d G n . 
Gemeenschapsbegroting gefinancierd. r e s i d e n t s t e l t voor dat de noti-
Nederland heeft zich echter uitge- i s e e r d en via de Coördinatie 
sproken voor een verdieping van de Q r E u r o p e s e zaken of de Minis-
R&D programma's door verdubbeling flt g e s t e l d f v 6 ó r d e Ministeriële 
van het percentage van 3 naar 6% Eureka op 5 en 6 november in 
van de Gemeenschapsbegroting hiervoor 
onder voorwaarde dat dit past bin- hiermee in. 
nen de budgettaire randvoorwaarde, 
maar hieraan niet de consequentie 
verbonden van een verhoging voor 
het GCO-prograitira. 
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|-ée gemeenschapsbegroting ge fi narnciord .—Nederland hooft 
ei oh u-i t ge s p r ok e**~veer*-een- verHog-irng van de GCO mid 
delen van 3% naar 6% onder voorwaarde-dat dit pa3t bin-
l-twï de budgettaire randvoorwaarden. 

De minister-president stelt voor dat de noti
tie zal worden geactualiseerd en via de Coördinatie 
Commissie in de Raad voor Europese Zaken of de Minis
terraad aan de orde wordt gesteld, vóór de Ministeriële 
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De raad stemt hiermee in. 


