
bijlaae II 

EUREKA 

Mogelijke elementen voor een Nederlandse opstelling. 

Deze aantekening is allereerst bedoeld om als handlei
ding te dienen bij het gesprek met de Franse delegatie 
op vrijdag 17 mei a.s. 

1. 
Hoewel er veel onzekerheid bestaat over alle Franse 
motieven en met name over de vraag hoe Parijs de 
relatie Eureka-SDI ziet, moet vooralsnog ervan uitge
gaan worden dat Eureka een civiel programma is. Bij 
onze verdere positiebepaling zullen we deze lijn 
aanhouden. Dit betekent ook dat ingeval bepaalde 
projekten overwegend militaire toepassing zullen 
vinden deze projekten buiten het Eureka-programma 
gehouden zouden moeten worden en in ander kader, 
met name de WEU, aan de orde kunnen komen. Dit houdt 
ook in dat wij geen band gelegd willen zien tussen 
Eureka en SDI, van enig prealabel kan geen sprake 
zijn. 

2. 
Van Nederlandse zijde is reeds eerder op het grote 
belang van verdere en intensievere Europes^ samenwer
king op technologisch gebied gewezen(m> in Dublin 
b.v.). Dit moet naar Nederlandse opvatting vooral 
tot uitdrukking komen in akties in het kader van 
de Europese Gemeenschap als onderdeel van een meer
omvattende aktie die gericht is op de vervolmaking 
van gemeenschappelijke interne markt. Er is dan ook 
de bereidheid om deze prioriteit te vertalen in het 
beschikbaar stellen van relatief meer communautaire 
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middelen voor onderzoek en ontwikkeling. B.v. een 
groei van 3 naar 6% van het budget. 

3. 
In lijn van het plaatsen van de aktie op technologisch 
gebied in het ruimere kader van de vervolmaking van 
de interne markt, moet ook gezien worden de nadruk 
die van onze kant gelegd wordt op de wijze van het 
betrekken van het bedrijfsleven. Naar onze opvattingen 
dient het scheppen van voorwaarden voor optimale 
participatie van het bedrijfsleven voorop te staan. 
Hier kan een duidelijk verschil van benadering met 
de Fransen worden geconstateerd. Waar Parijs de indruk 
wekt grote doelstellingen die taakstellend zijn voor 
het bedrijfsleven, door de regeringen te laten vast
stellen, gaat onze benadering uit van de wensen en 
mogelijkheden van het bedrijfsleven zelf. Kort samenge
vat de Franse benadering is dirigistisch, de Nederland
se voorwaardescheppend. 

In hoeverre de tegenstelling zo scherp is als hier 
aangegeven, zal mogelijk in het gesprek met de Franse 
delegatie duidelijk worden. Uiteraard is het denkbaar 
dat al naargelang de aard van het projekt het nemen 
van initiatieven de stimulering en de taakstelling 
enigermate varieert, zodat de accenten kunnen verschil
len. 
In dit verband zij ook gewezen op de noodzaak van 
het betrekken van de grote onderzoekinstellingen 
waarvoor mutatis mutandis hetzelfde geldt als voor 
het bedrijfsleven. 

4. 
Rekening houdend met het voorgaande kan t.a.v. Eureka 
ten principale een positieve instelling worden aan
gehouden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden 
met de ervaringen die tot dusver zijn opgedaan. 



Een samenwerkingsvorm als Esprit bijv. heeft naast 
zijn aanzienlijke positieve effecten ook de beperkingen 
aan het licht gebracht zoals versnippering. Het ziet 
ernaar uit dat de projekten die thans worden voorzien 
groot van omvang zijn en dat in feite slechts enkele 
grote ondernemingen met succes zullen kunnen deelnemen. 

5. 
Voor wat betreft de vorm van de samenwerking van 
de landen, het bedrijfsleven en de onderzoekinstelling
en zijn verschillende mogelijkheden in het kader 
van de Gemeenschap mogelijk; ook derde landen kunnen 
erbij betrokken worden wanneer dit nuttig of nodig 
is. Daarbij zou aan de Europese Commissie een centrale 
coördinerende rol gegeven moeten worden. 
Daarom lijkt het vooralsnog niet nodig naar nieuwe 
vormen te zoeken, zoals het "agentschap" dat van 
Franse zijde is gesuggereerd. 

6. 
Over de financiering van dit programma bestaat nog 
geen duidelijkheid. Men heeft rekening te houden 
met de omstandigheid dat het gemeenschapsbudget voor
alsnog niet veel ruimte biedt voor nieuwe kostbare 
aktiviteiten. Op dit punt is een inventarisatie dring
end nodig. Raming van de kosten, reeds beschikbare 
communautaire middelen, mogelijkheden van (mede)finan
ciering door het bedrijfsleven. Mogelijk zou dit 
door de Europese Commissie kunnen geschieden. 

7. 
Op alle voorgaande punten is meer informatie nodig 
alvorens er werkelijk inhoudelijk met het bedrijfsleven 
en de onderzoekinstellingen kan worden gesproken. 

8. 
Met inachtneming van het bovenstaande is Nederland 



bereid deel te nemen aan verdere gedachtenvorming 
over Eureka inclusief pogingen om eventueel op korte 
termijn te komen tot de selektie van een of meer 
projekten. Alvorens hierover tot besluitvorming kan 
worden gekomen, moet eerst beraad in het kader van 
de Gemeenschap hebben plaatsgevonden over de vraag 
wat (bij voorkeur) binnen de EG gedaan kan worden. 

9. 
De diverse Nederlandse reserves die uit het boven
staande blijken, mogen vooralsnog niet een zodanig 
gewicht krijgen dat zij de ontwikkeling die in gang 
is gezet door de interventie van de MP te Dublin 
zou doorkruisen. Wij blijven dus aan de gesprekken 
deelnemen met een open mind, ons daarbij wel bewust 
zijnde van het grote verschil in uitgangspunt tussen 
de Franse en de Nederlandse visies. 


