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Onderwerp: Communautaire lunch 2 oktober 1985; 
Intergouvernementele conferentie en Eureka 

U zou voor de Ambassadeurs van de Gemeenschap de volgende twee communautaire 
onderwerpen ter sprake kunnen brengen. 

op basis van art. 236-EG, een voorspoedige start heeft gehad, zeker indien 
men rekening houdt met de vrij ongunstige en controversiële omstandigheden 
waaronder het idee van een herzieningsconferentie werd geboren. De discussie 
heeft van meet af aan een zakelijk, pragmatisch karakter gekregen, waarbij 
direct is afgestevend op de formulering van concrete verdragswijzigingen en 
-aanvullingen. Zulks is mede te danken aan een gelukkig optreden van het 
Luxemburgse voorzitterschap en aan een positieve en vruchtbare inbreng van 
de Europese Commissie. In elk geval is het risico vermeden dat men reeds 
aan het begin verstrikt zou raken in ideologische en theoretische strijdvragen. 

Uiteraard blijft het lot van de conferentie onzeker, zolang enige lid-staten 
blijven volhouden nog niet overtuigd te zijn van het nut van deze exercitie. 
Voorlopig zijn wij echter tevreden, als deze lid-staten een open mind behouden 
en de overigen de kans geven om door middel van concrete amendementen te 
demonstreren dat wijziging van het Verdrag van Rome zowel noodzakelijk als 
nuttig is. Nog beter zou het zijn als de terughoudende lid-staten ook zelf 
met voorstellen zouden komen. 

De voorbereidende groep o.l.v. Ambassadeur Dondelinger is thans doende teksten 
op te stellen met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
1. Interne Markt en datum van voltooiing eind 1992; 
2. Technologische samenwerking; 
3. Milieu; 
4 . Verbetering van de positie van het Europees Parlement. 

Intergouvernementele conferentie 
Onze evaluatie is dat de con de conferentie, voor wat de Gemeenschap betreft 
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De eerste drie onderwerpen zijn behandeld in tekstvoorstellen van de Europese 
Commissie. Over het laatste voorstel wordt gesproken op basis van een 
interessant Duits initiatief. Bij elk van de genoemde inhoudelijke terreinen 
wordt de besluitvorming geval voor geval meegenomen. Deze wordt dus niet 
horizontaal behandeld, maar per sector. Gisteren heeft de Europese Commissie 
tekstvoorstellen ingediend betreffende 
5. versterking van de cohesie van de Gemeenschap; 
6. uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie; 
7. culturele samenwerking. 
Deze teksten zijn nog onderwerp van interdepartementale studie. 

Aan Nederlandse kant wordt overwogen om voor 15 oktober eveneens tekstvoorstellei 
in te dienen, in hoofdzaak betrekking hebbend op institutionele voorzieningen 
en verbetering van de besluitvorming, alsmede t.a.v. inhoudelijke gebieden 
zoals technologie en ontwikkelingssamenwerking. Wij zullen ons bij het indienen 
hiervan beperkingen opleggen, gezien de beperkte tijd die voor de conferentie 
is uitgetrokken en ook omdat wij de Commissie niet voor de voeten willen lopen 
die op het ogenblik op voortreffelijke wijze bezig is de conferentie van 
materiaal te voorzien. 

In elk geval ziet het er naar uit dat bij de eerste substantiële zitting op 
ministerieel niveau (21 oktober) er een vrij volledig beeld beschikbaar zal 
zijn van de mogelijke en gewenste wijzigingen. Wij hebben het vertrouwen dat 
wij daarmee ook de aarzelende deelnemers over de streep kunnen trekken. 
Het zou wel buitengewoon ongunstig zijn en de sfeer voor een lange tijd be
derven, indien aan het eind van de rit een of meer van de lid-staten toch 
zou concluderen dat al dit werk voor niets is geschied en dat er geen aanleiding 
zou zijn om verbeteringen in het verdrag aan te brengen. 

Juist omdat wij deze verdragsherziening op realistische wijze willen be
naderen en geen onmogelijke projecten willen nastreven, alsook om het risico 
te vermijden dat de gewone werkzaamheden van de Gemeenschap te lijden zouden 
hebben, dient men zich tot het uiterste in te spannen om op de Europese Raad 
van Luxemburg tot een slotconclusie te komen. De tijd is echter zeer krap en 
eventueel is het nodig om de einddatum te verschuiven naar de ER van Den Haag. 
Dit dient dan wel de uiterste limiet te zijn. 
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Eureka 
In tegenstelling tot het vorige onderwerp moet hier geconstateerd worden dat 
de ontwikkelingen niet de goede kant op lijken te gaan. Men krijgt de indruk 
dat een aantal van de grote lid-staten met Eureka op dit ogenblik weinig anders 
voor ogen hebben dan een losse verzameling van door hen voorgeselecteerde 
projecten. Voor een meer uitgewerkte structuur, die een zekere coördinatie 
zou inhouden bij de keuze van de projecten en bij de deelname daaraan door 
geinteresseerde landen, alsmede gemeenschappelijke regels omtrent financiering 
en het toegankelijk maken van resultaten, blijkt thans bijzonder "weinig 
belangstelling te bestaan. Het gevaar is niet denkbeeldig dat Eureka per slot 
van rekening niets anders zal blijken te zijn dan een label dat op een wille
keurige selectie van samenwerkingsvormen zal worden geplakt. 

Dit is op zichzelf betreurenswaardig, want wij waren gewonnen voor de meer 
ambitieuze opzet die de Franse regering oorspronkelijk had voorgesteld. 
Het is des te betreurenswaard, indien bovendien zou blijken dat door het 
bestaan van een overigens zeer onvolkomen Eureka-samenwerking de Europese 
Gemeenschap zich geremd zou voelen in de ontwikkeling van haar technologische 
dimensie. Dit is wat lijkt te gebeuren nu de Commissie, uit vrees ontwikkelingen 
uit hoofde van Eureka te hinderen,zich zeer terughoudend blijkt op te stellen 
bij de gedachtevorming over de technologische samenwerking in communautair 
verband. Op deze wijze lijkt het alsof wij op twee fronten verliezen: de 
Gemeenschap wordt beroofd van een belangrijke toekomstige ontplooiing en in 
het kader van Eureka krijgen de lid-staten, enkele wellicht uitgezonderd, 
daar weinig of niets voor terug. In de komende bijeenkomst van de high level 
groep medio oktober en bij de conferentie te Hannover op 5 en 6 november 
zullen wij trachten dit gevaar te keren, terwijl wij uiteraard ook binnen de 
Gemeenschap zullen ijveren voor een zo substantieel mogelijke inspanning. 
Wat ons betreft blijft daarbij het doel van een verdubbeling van de financiële 
middelen bestemd voor technologische samenwerking overeind staan. 


