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DKC27/049 

Notitie over Europese samenwerking op technologisch gebied 
tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EG. 
(Bijlage bij de nota van Buitenlandse Zaken met betrekking tot 
het Nederlandse voorzitterschap van de Paad van de Europese 
Gemeenschap 1986). 

1. Doel. 

In deze notitie zullen met het oog op het komende voorzitter
schap van de EG de hoofdlijnen worden geschetst van het beleid 
dat is gericht op het versterken van de technologische positie 
van Europa. Het betreft met name het beleid in EG-kader en de 
voornemens t.a.v. het Eureka-project alsmede de onderlinge 
verhouding tussen beide samenwerkingsvormen. Deze notitie is 
een uitwerking van de technologieparagraaf uit de nota over 
het voorzitterschap en is primair bedoeld voor een gedachten-
wisseling over dit onderwerp in de PEZ. 

2. Stand van zaken. 

Op Europees niveau is sprake van verschillende initiatieven 
om de samenwerking op technologisch gebied te versterken. 
Sommige initiatieven zijn integraal onderdeel van een meer 
omvattend actieplan, zoals de plannen gericht op het ver
sterken van de technologische basis van de Gemeenschap. 
Andere, zoals het Eureka-project staan meer op zichzelf. 
Naast deze nieuwe initiatieven is sprake van reeds bestaande 
samenwerlcingsverbanden zoals ESA, het Europese ruimtevaart
programma en de IEPG, een samenwerkingsprogramma op het ge
bied van de defensietechnologie. De bestaande samenwerkings
verbanden en de nieuwe initiatieven daartoe vinden hun ge
meenschappelijke basis in het besef dat door bundeling van 
activiteiten Europa beter in staat is bij te blijven op 
technologisch gebied. 



Ook Nederland heeft bij verschillende gelegenheden (Europese 
Raad te Dublin, gesprek van Minister-President Dobbers met de 
Catmissie van de EG) gepleit voor het versterken van de 
technologische basis van Europa. Uitgangspunt hierbij is dat 
een versterking van de technologische basis primair dient te 
geschieden door de werking van de nar kt. Het is de verant
woordelijkheid van de overheid (i.c. de Gemeenschap) een 
zodanig voorwaardenscheppend beleid te voeren, dat de moge
lijkheden van een gemeenschappelijke markt ten volle kunnen 
worden benut. Dit zal uiteindelijk leiden tot het versterken 
van de concurrentiepositie van het (Europese) bedrijfsleven. 
De hoofdlijnen van deze benadering hebben betrekking op de 
volgende 8 punten: 

1. Formaliteiten en controles aan de grens. 
2. Normen. 
3. Overheidsopdrachten. 
4. Mededinging en steunmodaliteiten. 
5. Opleiding, onderwijs en arbeidsmarkt. 
6. Onderzoek en ontwikkeling. 
7. Grote projecten. 
8. Handelspolitiek. 

De punten 1 t/m 5 hebben betrekking op dit voorwaarden
scheppend deel van het beleid. Mede op basis van Nederlandse 
voorstellen heeft de Canmissie deze punten recent uitgewerkt 
in een witboek "De voltoolng van de interne markt". De 
volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste 
voornemens van de Ccranissie voorzover direct gekoppeld aan 
technologie, gerubriceerd volgens bovenstaande indeling: 



Onderwerp Cornni ssievoor ste Hen " 
(direct gekoppeld aan technologie) 

1. Fornaliteiten en 
controles aan de 
grens, 

2. Normen 

3. Overheidsopdrachten 

4. Mededingings- en 
steunmodaliteiten 

5. Opleiding, onderwijs en 
arbeidsmarkt 

Harmonisatie van bestaande 
industriële standaarden tot 
een Euro-standaard; tot dan 
wederzijdse acceptatie van 
nationale-standaarden. 
Capaciteit OEN, CEPT, CENEU3C 
etc. wordt versterkt 
in informatie- en telecotiruni-
catie-dossiers speciale aandacht 
voor normen (CEPT) 
Meidprocedure voor nieuwe 
standaarden. 
Verbetering richtlijnen voor 
overheidsaanschaf fingen. 
Vrijmaken telecanrainicatie en 
informat ienarkt. 
Document over R en D-steunmoda
liteiten. 
CCMETT 

Het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschap 
biedt een goede gelegenheid de voorstellen van Nederland en van 
de Commissie terzake verder te implementeren. In de volgende 
paragrafen zal worden ingegaan op de hoofdlijnen van het beleid 
t.a.v. de punten 6 (onderzoek en ontwikkeling) en 7 (grote projecten). 

3. Technologische samenwerking op Europees niveau. 

3.1 Uitgangspunten. 

Internationale samenwerking op technologisch gebied kan cp 
verschillende manieren gestalte krijgen: in onderzoekprogramma's, 
in strategische programma's, in industriële samenwerkingsver
banden en in samenwerking op het gebied van de wetenschappelijke 



* Geometrie variable: projecten/programma's worden gedefinieerd 
en uitgevoerd door landen/ industrieën in een wisselende samen
stelling; 
& la carte samer^erking: projecten/prograima' s worden gezamenlijk 
gedefinieerd; landen/industrieën nemen deel door intekening. 

en technologische infrastructuur. De rol van de overheid in deze 
programma's is verschillend en kan als volgt worden aangegeven: 
a) de betrokkenheid van de overheid bij preccnpetitief onderzoek 

(orx3erzoekprograim©' s, wetenschappelijke en technologische 
installaties), 

b) de rol van de overheid als waanschaff er" van projecten 
(strategische programma's bijvoorbeeld op het gebied van de 
telecatinanicatie), 

c) de rol van de overheid als mate laar (industriële samenwerkings
projecten) . 

T.a.v. alle vormen van internationale samenwerking zal de 
volgende beleidslijn worden aangehouden: 
. een flexibele aanpak, d.w.z. een optimale organisatievorm 
moet bepaald worden afhankelijk van de project- of program
madoelstelling. Het is niet altijd nodig met landen in EG-
verband samen te werken. Samenwerkingsvormen met EG en niet-
BG-landen moet mogelijk zijn (geometrie variable of SL la 
carte samenwerking ). 

. een grote nadruk op de spin-off voor het bedrijfsleven, 
bij voorkeur door directe deelname van het bedrijfsleven 
vanaf de opzet tot en met de uitvoeringsfase; 

• een efficiënte organisatorische en financiële opzet. De 
financiële bijdrage van de overheid zal afhangen van de 
aard van het programma. Met name wordt daarbij gedacht 
aan preccnpeti tie f onderzoek. In het geval van technologisch 
geavanceerde overheidsopdrachten kunnen de overheden eveneens 
een belangrijke rol vervullen. Concrete industriële 
samenwerkingsverbanden die het resultaat zijn van een 
makelaarsrol van de overheid zullen niet of slechts mar
ginaal behoeven te worden ondersteund. 



3,2 BG-programta's. 

Binnen de EG wordt in verschillende vormen samengewerkt op 
technologisch gebied. Zeer belangrijk is het EG-Kaderpro-
gramra voor onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt in 
BG-verband samengewerkt op het gebied van de wetenschappelijke 
en technologische infrastructuur. Voorts kent de BG het zgn. 
COST-prograima dat samenwerking mogelijk naakt met derde-
landen op het gebied van wetenschap en technologie. Tot slot 
is sinds kort in BG-kader een aanvang genaakt met de definitie
fase van RACE (breedband teleoatirunicatie systeem). RACE is 
een voorbeeld van een strategisch programma, waarin onderzoek en 
ontwikkeling een noodzakelijke voorfase zijn van uiteindelijke 
investeringen. 

Agenda tijdens het Nederlandse voorzitterschap. 

Het belangrijkste punt dat speelt in de periode van het 
Nederlandse voorzitterschap is de evaluatie van het 
Kaderprogramma. 

Het vigerende Kaderprogramma loopt tot en met 1987. Bij de 
goedkeuring van het programma is afgesproken dat eind 1985, 
begin 1986 een evaluatie zal plaatsvinden. Deze evaluatie 
zal mede de basis moeten vormen voor een nieuw Kaderprogramma. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de programmage-
bieden waaruit het Kaderprogramma bestaat. Aangegeven is de 
cnrvang van de middelen die per progranroagebied zijn gereser
veerd al snede de stand van inplementatie van het Kaderprogramma. 

*) Een nadere beschrijving van deze programma's is opgenomen 
in het Beleidsoverzicht Technologie (BOT) 1985-1986. 



Programmagebied Kaderprogramna '84-'87 Implementatie 
m (eind maart 

MECÜ(82) % 1985) % 
1. Landbouw en 130 3.5 34 

Visserij 
2. Industrie (o.a. 1060 28.2 91.7 

BRITE, ESPRIT, Bio
technologie, Def. 
fase RACE, GCO 
(materiaalonderzoek) 

3. Primaire grond 80 2.1 45 
stoffen 

4. Energie (o.a. veilig 1770 47.2 83 
heid reactoren, radio
actief afval, HFR, JET, 
niet-nucleair GCO) 

5. Ontwikkelingssamen 150 4.0 53 
werking 

6. Gezondheid en veilig 385 10.3 73 
heid (o.a. stralingsbe
scherming milieu) 

7. Versterking R en D- 85 2.3 51 
potentieel 

8. Horizontale activi 90 2.4 22 
teiten. 

Totaal Kaderprogramma 3750 100 79 

Uit dit overzicht blijkt dat energieprograrama' s zwaar accent 
krijgen, gevolgd door programma's gericht op het versterken 
van het concurrentievermogen van de industrie. Ook in de 
implementatie zijn deze programma's het verst. Binnen het 
energieprogranma ligt een zwaar accent op progranroa-onderdelen 
op het gebied van kernfusie. 

In het kader van het lopende Kaderprogramna moeten binnen 
afzienbare termijn nog voorstellen worden goedgekeurd voor 
programra's op het gebied van o.a. nieuwe materialen en 
milieu en klimatologie. Andere programna's waarvoor middelen 
beschikbaar werden gesteld voor een periode van twee jaar, 
zullen in 1986 worden geëvalueerd cm te bezien of voor de 
verdere uitvoering middelen beschikbaar zullen worden gesteld. 
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Het gaat an BRTTE (toepassing van nieuwe technologieën in 
de industrie). Biotechnologie, Fusie, Stralingsbescherming 
en radioactief-afval, Stinulatieprograrrira en Niet-nucleaire 
energie. Herziening van het GCO-progranita is eveneens in 1986 
aan de orde. 

Opstelling 

Bij de herziening van het Kaderprogramma zal niet worden 
gestreefd naar een verbreding van het prograima: prioriteit 
zal worden gegeven aan het verdiepen van reeds gestarte 
activiteiten. In concrete kamt dit neer op de volgende 
beleidslijn: 
- een groter aandeel industriegerichte prograinra's ten koste 
van met name de energieprogramma's (o.a. vermindering 
van de middelen voor kernfusie); 

- een grotere deelname van de industrie aan andere prograima1 s; 
- een grotere aandacht voor kennisoverdracht, itobiliteit van 
onderzoekers en de bevordering van de samenwerking tussen 
onderwijs, onderzoekinstellingen en industrie (zogenaamde 
horizontale activiteiten). 

Naast deze inhoudelijke beleidslijnen zal er naar worden ge
streefd het element van de flexibele samenwerking, zoals 
binnen het ESPRIT-programta, verder uit te bouwen. 
Ten aanzien van concrete prograitnB-onderdelen zal, voortbouwend 
op de positie die Nederland in het verleden heeft ingenomen, 
globaal het volgende standpunt worden ingenomen: 
a) de programna' s op het gebied van nieuwe materialen en 

milieu en klimatologie zullen worden ondersteund. Deze 
programma's sluiten nauw aan bij hetgeen nationaal wordt 
ondernomen. 

b) bij de evaluatie van de progranma's BRTTE, Biotechnologie, 
Fusie, Stralingsbesdrerming en radioactief afval. Stimulering 
en Niet-nucleaire energie zal worden aangedrongen op aan
vullende middelen voor BRTTE en Biotechnologie (beide 
programma's zijn ruim overtekend). 

c) Op dit mement vindt een mid-term review plaats van ESPRIT 
(o.l.v. de heer Pannenborg). De resultaten kunnen tijdens 
het Nederlandse voorzitterschap aan de orde komen. De ervaring 
van Nederland met ESPRIT is positief. 
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d) In het kader van de herziening van het QCOprogranna zal 

worden aangedrongen op een grotere betrokkenheid van de 

industrie bij de programma's. 

Bedacht moet worden dat realisatie van een aantal van deze 

beleidslijnen in de praktijk op problemen zal stuiten. 

Het Kaderprogramma is gebaseerd op de solidariteitsgedachte 

tussen de lidstaten. Dit betekent dat iedere lidstaat onafhankelijk 

van zijn industriële ontwikkelingsniveau zich in het Kaderprogramta 

moet kunnen herkennen. Tijdens recente onderzoekraden is deze 

solidariteitsgedachte opnieuw bevestigd. Het verhogen van het 

aandeel industrie-gerichte programma's zal vooral bij minder 

geïndustrialiseerde landen op problemen stuiten. Door hun minder 

ontwikkelde structuur kunnen deze landen maar voor een beperkt 

deel deelnemen aan deze progranna's. 

Qrerige punten 

De voorgestelde middelenverhoging voor cxxnmunautaire RenD 

activiteiten van 3 naar 6% van de BG-begroting wordt ondersteund. 

Voorwaarde is dat e.e.a. past binnen de budgettaire randvoor

waarden. 

Naast de herziening van het Kaderprogramma kamen in de periode 

ook aan de orde een herbezinning op de positie van COST en een 

inventarisatie van op te zetten wetenschappelijke oentra en 

installaties. 

3.3 Eureka 

Stand van Zaken 

Op 17 juli te Parijs heeft Nederland zich met andere Europese 

landen positief uitgesproken over het Eureka-project. Op 

5 en 6 november vindt in Hannover de ministeriële vervolgcon

ferentie plaats. De MR-oonclusies van 17 juni, de REZ-oonclusies 

van 24 juni en de MR-conclusies van 12 juli en van 30 september j.1. 

blijven richtinggevend voor de Nederlandse opstelling/ zij het dat 

nieuwe ontwikkelingen in Eureka-kader tot aanvulling resp. 

amendering aanleiding kunnen geven. Naast meer duidelijkheid over 

vormgevings- en financieringsaspecten zal ernaar worden gestreefd 

in Hannover een aanzet te geven voor enkele concrete projecten. 



Beleidsuitgangspunten 

Gezien het belang van Eureka zal Nederland actief meewerken aan 
de invulling van het project. Nederland ziet globaal de volgende 
functies voor Eureka: 
a) In de eerst plaats vervult Eureka een makelaarsfunctie cm 

Europese industrieën en onderzoekinstellingen bijeen te brengen 
in concrete samenwerkingsprojecten. De projecten moeten in 
principe worden gedragen (initiatief en financiering) 
door het bedrijfsleven. Een financiële bijdrage van de overheid* 
wordt alleen overwogen cm de drenpel voor internationale 
samenv^rking te verlagen (financiële ondersteuning van 
definitie studies) of wanneer de projecten een interna
tionale pendant zijn van bestaande of voorziene programma's. 
Het bedrijfsleven dat deelneemt aan Eureka-pro jecten kant in 
aanmerking voor ondersteuning met de gebruikelijke RenD-
instrumenten. 

b) De tweede functie van Eureka kan gelegen zijn in het opzetten en 
uitvoeren van technologische projecten in die markten, waarin 
de overheid optreedt als aanschaffer of als regelgever. Voor
beelden van dergelijke projecten liggen o.a. in de sfeer van de 
teleocftmunicatie. 

c) In de punten a en b ligt ook een ontwikkelingsfunctie voor 
Eureka besloten. 

Nederland heeft in Parijs verklaard voorstander te zijn van een 
op technologie geënte strategie als Eureka. De consequentie 
kan zijn dat voor de uitvoering ervan nationale middelen moeten 
worden vrijgemaakt (MR-document dd. 12 juli 1985). 

Nederlandse voorbereiding op Hannover 

Ter voorbereiding op de conferentie in Hannover werden industrieën 
en onderzoekinstellingen benaderd. Doel was in de eerste plaats 

* Opgemerkt kan worden dat tot nu toe alleen Frankrijk en de BRD 
middelen voor Eureka hebben gereserveerd. De Duitse onder
steuning geschiedt in de vorm van kredieten aan de deelnemende 
bedrijven. 



te bezien welke ideëen in Nederland zelf leven voor projecten die 
mogelijk in Eureka-kader kunnen vorden ingebracht. Daarnaast is de 
belangstelling gepeild voor Nederlandse deelname aan buitenlandse 
projecten. 
Uit de inmiddels binnengekomen reacties blijkt dat sprake is van 
een voorzichtige houding van de industrie. Deze voorzichtigheid 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de onzekerheden 
(waaronder de financiering) die het Eureka project angeven. 

Nederland heeft in Parijs aangedrongen op meerwaarde van projecten 
die in Eureka-kader worden uitgevoerd boven "losse" samenwerkings
verbanden. Deze meerwaarde zou kunnen ontstaan door het uitvoeren 
van geavanceerde technologische projecten bijvoorbeeld op het 
gebied van de telecarnunicatie, transport en agrotechnologie 
("systeemaanpak"). Nederland heeft tevens bepleit dat Eureka gebaat 
is bij het versterken van de RenD infrastructuur. Voor het wel
slagen van deze projecten is een zeker camdttment van de overheid 
nodig (standaarden, opstellen van narkten voor overheidsaanschaf-
fingen). In Hannover zullen bij wijze van voorbeeld een of meer 
uitgewerkte projectvoorstellen worden gepresenteerd. 

Wat de rol van de overheid als opdrachtgever betreft zijn concrete 
mogelijkheden aanwezig op het terrein van het automatiseren van 
douanehandelingen. Een dergelijk project legt een directe relatie 
tussen punt 1 ( formaliteiten en controles aan de grens) en 
punt 7 (grote projecten) van de Nederlandse interventie. In het 
kader van de voorbereidingen van de bijeenkomst in Hannover zal 
dit mogelijke project worden besproken roet België, Frankrijk, 
Luxerttfurg en de BRD. 

Relatie BG-Eureka 

Eerder heeft Nederland gepleit voor integratie van het Eureka-
project met plannen van de Catmissie. Het is van groot belang dat 
de verschillende Europese technologieprogranma's elkaar aanvullen. 
Situaties waarin sprake zou kunnen zijn van concurrentie tussen 
prograitma's moet worden vermeden. Zoals de taakafbakening tussen 



Eureka (industriële seBtenwerkingsverbanden en overheids
investeringsprojecten) en de EG (preoatpetitie f onderzoek) 
zich zou kunnen aftekenen behoeft daarvoor niet te worden gevreesd. 

3.4. Overige programma's en saitenwsrkingsverbanden 

De EG-onderzoekprogranma• s en Eureka zijn de belangrijkste 
technolgieprogramma1 s waarop specifiek tijdens het Nederlandse 
voorzitterschap een sturende invloed kan worden uitgeoefend. 
Daarnaast zijn evenwel nog enkele andere progranroa's van belang 
voor de Europese technologische samenwerking. De belangrijkste 
daarvan zijn de IEPG en ESA. In de IEPG wordt samengewerkt 
op het gebied van defensietechnologieën; de samenwerking in 
ESA heeft betrekking op - civiele - ruimtevaarttechnologieën. Ook 
het Anerikaanse SDI-progranroa dient in dit verband te worden 
vermeld. Indien het Nederlandse bedrijfsleven in het progranma wil 
participeren, is het gebruikelijke RenD- instrumentarium van 
toepassing. 

In het Interdepartementaal O/erleg Technologie (IOT) zullen 
afspraken worden gemaakt teneinde de onderlinge coördinatie 
voor onderzoekprogramma' s binnen Nederland te verbeteren. 

17 september 1985 


