
M i n i s t c n c van nuiteniana^t: i r n - T » ^ / ^ 

!W-/ui<J«'rthouffr«-ejr 67 
Pmrbus ? 0 0 6 ! ^ 
2)09 EB "i-Gravenhage 
Telefoon 070 48 64 86 
Telex M KM I 

Aan het Ministerie van Alganene Zaken 
Kabinet van de Minister-President 
T.a.v. Drs. J.W. Holtslag 
Postbus 20001 
2500 EA DKN HAAG 

Da rum 

11 ju l i 1985 

Onderwerp 

Eureka-ove r1eg 

I). M . r l icsrurrmer 

484978 
Kenmerk 

DFW/AT-182829 

Dienstonderdeel 

Directie Ifead van Europa en 
Vtetensschappelijké 

Hierbij noge ik de voor Uw Minister bedoelde n o t i t i e over het 
Eureka-overleg van 17 j u l i a . s . aanbieden, die door Economische 
Zaken i s bi jgesteld aan de hand van de besluiten in het in ter 
departementale overleg terzake b i j Buitenlandse Zaken gisteren. 

Het onderwerp zal in de Ministerraad van rorgen (vrijdag 12 j u l i ) 
ter sprake komen onder het agendapunt Buitenlands Beleid. 

Hoofd, Bureau Wetenschappelijke SanBJTwerking 
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DKC25/016 

Notitie ter voorbereiding van de ad-hoc bijeenkomst over 
Eureka op 17 juli 1985 te Parijs. 

0. Uitgangspunten Nederlandse standpunt(actualisering van 
de MR-nota van 17 juni 1985, die van kracht blijft). 

1. Het is noodzakelijk te komen tot een bundeling 
van krachten op Europees niveau. Derhalve moet 
worden gestreefd naar uiteindelijke integratie van 
de plannen van Frankrijk en van de voorstellen van 
de Commissie terzake. 

2. In Parijs moet centraal staan een discussie over 
de wijze van selectie van projecten, de daarbij te 
hanteren criteria en de financiering van de voor
studies en uiteraard de follow-up van de conferen
tie. 

3. Wenselijk voor verdere ontwikkeling van Eureka is 
dat deze plaats vindt onder een wisselend voor
zitterschap volgens EG-routine. 

4. Bij de invulling van Eureka-plannen gaat Nederland 
uit van een ruime invulling van de doelstellingen 
i.t.t. de Franse voorstellen. 

1• Achtergrond 

In Milaan (28 en 29 juni 1985) heeft de Europese Raad 
zowel het Commissiedocument ("Naar een technologische 
Gemeenschap") als het Franse Eureka initiatief goed
gekeurd. Frankrijk is als initiatiefnemer van Eureka 
uitgenodigd medio juli een bijeenkomst te organiseren 
om de basis te leggen voor een technologisch Europa. 



De Europese Raad heeft uitgesproken dat bij het verder 
uitwerken van de Franse plannen gebruik moet worden 
gemaakt van de communautaire dimensie, ten einde: 

"een nauw verband te leggen tussen de technologisch 
ontwikkeling en het streven naar eenmaking van de 
interne markt; 

- te zorgen voor aansluiting tussen de technologische 
inspanningen en het gemeenschappelijk beleid, in 
het bijzonder de handelspolitiek tegenover de voor
naamste partners; 

- de gevaren van overbodige doublures in de werkzaam
heden van de lidstaten te beperken en een kritische 
massa van financiële middelen en menselijk potentieel 
bijeen te brengen; 

- de onmiddelijk beschikbare technische en financiële 
instrumenten van de Gemeenschap optimaal te benutten*. 

De bijeenkomst van het ad-hoc Comité is voorzien voor 
17 juli. In de Franse uitnodigingsbrief worden de volgende 
gespreksonderwerpen genoemd: 
- definiëren van doelstellingen en toepassingsgebieden; 
- wegen voor het genereren van nieuwe ideëen en projecten; 
- financiële modaliteiten van programma's 

Stand van zaken 

Met de goedkeuring van zowel het Franse Eureka-initiatief 
als van het plan van de Commissie voor een technologische 
Gemeenschap heeft de Europese Raad ogenschijnlijk 
gekozen voor een tweesporen benadering. In verband met 
de noodzakelijke bundeling van krachten op Europees 
niveau moet worden gestreefd naar integratie 
van beide plannen. 



Aan het Franse Eureka-initiatief ligt vooral ten grondslag 

onvrede over het gebrek aan flexibiliteit en slagvaar

digheid van het communautaire O en O beleid. Daarnaast 

bestaat de indruk dat het Franse initiatief in sterke 

mate gevoed wordt door eigen industriële en research 

belangen. Eureka kan worden gezien als een initiatief 

om op korte termijn vooruitgang te boeken. Het voorstel 

van de Commissie biedt duidelijke uitgangspunten om 

tot een ideale eindsituatie te komen. Voordat van de 

laatste voorstellen optimaal rendement mag worden 

verwacht moeten belangrijke problemen zoals die rond 

besluitvorming worden opgelost. 

Teneinde toekomstige integratie van beide plannen 

(Eureka, Commissievoorstel) te vergemakkelijken is 

het voor Nederland van belang dat bij projecten onder

nomen in het kader van Eureka van een duidelijke band 

met de Gemeenschap sprake is. Deze band zou onder

meer gestalte kunnen krijgen in de vorm van een rol 

voor de Commissie bij de voorbereiding van projecten 

alsmede in de vorm van een financiële participatie in 

projecten. 

Er dient met nadruk op te worden gewezen dat pas een 

optimaal rendement mag worden verwacht van grote 

technologieprojecten als parallel daaraan ook andere -

voorwaardenscheppende - activiteiten worden ontplooid. 

Gewezen kan worden op het beleid op het terrein van 

normalisatie. Het is van groot belang dat een goede 

aansluiting tot stand komt tussen de ontwikkeling 

van nieuwe normen in het kader van Eureka en het 

normalisatiebeleid in EG , CES, CENELEC. Ook voor de 

afzet van produkten die in Eureka kader worden ontwikkeld 

is een geïntegreerde Europese markt van belang. 

Aangezien een aantal projecten zal liggen in de 

sfeer van de overheidsopdrachten is een volledige 

liberalisering van de overheidsaankopenmarkt voor 

nieuwe produkten voortkomend uit Eureka-projecten 

van groot belang. Op deze terreinen is sprake van 

een belangrijke taak voor de Commissie. 
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3-1 Algemeen 

Teneinde het Franse Eureka-initiatief een werkelijk 
Europese dimensie te geven, is het van groot belang 
dat geleidelijk het Franse etiket van het plan ver
dwijnt. Dit is ondermeer mogelijk door erop aan te 
dringen dat de follow-up van deze bijeenkomst wordt 
voorgezeten door een ander land dat in Eureka parti
cipeert. In verband met de noodzakelijke aansluiting 
bij de werkzaamheden van de Onderzoekraad ware te 
voorkomen dat het een "derde* land wordt. Een 
suggestie daarom is dat wordt aangesloten bij het 
halfjaarlijks wisselende voorzitterschap van de E 

Voorts is het van belang erop te wijzen dat de voorbe 
reiding van projecten met een allure als bedoeld 
in Eureka (voorbeeld het RACE programma voor een 
breedband telecommunicatienet) zeer veel tijd 
vraagt. Ondanks het grote belang van Eureka en de 
geboden spoed is het van groot belang dat de 
projectvoorstellen goed worden voorbereid en dat 
daarvoor de nodige tijd wordt uitgetrokken. 

3.2 Doelstellingen en toepassingsgebieden. 

De doelstelling van Eureka en van het voorstel van 
de Commissie zijn als volgt geformuleerd : het 
versterken van de technologische basis van Europa 
en het versterken van de concurrentiekracht van de 
Europese industrie. Uiteraard zijn voor dat 
laatste ook van belang versterking van de interne 
markt en het algemene economische beleid in de 
Gemeenschap. Nederland is mede daarom voorstander 
van een ruime invulling van deze doelstelling. Het 



gaat niet alleen om industriële sainenwerkingsverbani»* 
en overheidsinvesteringsprojecten op technologisch-
gebied (bijv. telecommunicatie) op Europees niveau 
die veelal betrekking hebben op de korte en 
middellange termijn. Om zorg te dragen voor een 
vooraanstaande positie van Europa op lang* 
termijn zal eveneens in de Eureka programma's 
aandacht moeten worden geschonken aan het versterken 
van de Europese R en D -infrastructuur, aan 
instituten en grote faciliteiten. Hierbij poet 
worden aangetekent dat voor wat betreft d 
laatste punt goede afstemming met de O en O-activi
teiten van de Commissie van groot belang is. 

In de nota ten behoeve van de Ministerraad van 21 juni 
j.1. is gesteld dat de versterking van de technologisc 
basis gestalte moet krijgen door het entameren van 
concrete technologische projecten, gedefinieerd door 
overheid en bedrijfsleven tezamen. 

Eveneens in de genoemde MR-nota worden criteria 
uiteengezet waaraan technologische projecten op 
Europees niveau moeten voldoen. De projecten moeten: 
- doorslaggevend zijn voor de internationale con

currentiepositie van Europa; 
- een aanzienlijke bijdrage leveren aan de eenwording 
van de Europese markt; 

- op Europese schaal aanzienlijk efficiënter kunnen 
worden ontwikkeld; 

- van een zodanige strategische waarde zijn, dat 
Europa zich niet kan permitteren afhankelijk te 
zijn van kennis van elders. 

De ruime invulling van de doelstelling van Eureka 
brengt bovendien met zich mee dat de projecten zoveel 
mogelijk een bijdrage moeten leveren aan het versterken 
van de R en D-infrastructuur op lange termijn, zonder 
dat daarbij de commerciële aspecten uit het oog 
worden verloren. 



Deze criteria beziende kan worden geconcludeerd dat de 
technologieprojecten vooral betrekking moeten hebben 
op het ontwikkelen van complexe systemen (telecommuni
catie, geavanceerde transportsystemen, geautomati
seerde fabrieken e t c ) . Dergelijke systemen 
voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Een 
voordeel is bovendien dat sprake is van een 
doelgerichte aanpak met een concreet eindresul
taat. Voor de totstandkoming moeten meerdere 
technologieën worden ontwikkeld. Het betreft zowel 
meer fundamenteel als toepassingsgericht onder
zoek. 

Anders dan bij het ontwikkelen van componenten gebaseerd 
op een bepaalde technologie bestaat bij systemen een 
duidelijke relatie tussen het systeem en de te ontwik 
kelen technologie. Ook hier kan worden gewezen op 
het voorbeeld van het RACE-programma. RACE beoogt 
een systeem te scheppen voor telecommunicatie 
gebaseerd op breedbandnetten. Voor dit sytee* 
moeten meerdere technologieën worden ontwikkeld 
(in het geval van RACE: nieuwe materialen, micro 
electrónica, kunstmatige intelligentie 
enz.) 

De Franse voorstellen zoals opgenomen in het rapport 
"Eureka, la renaissance technologique de 1' Europe" 
kunnen in de volgende vijf categorieën worden onder
verdeeld: 

- Euromatique (super computer, kunstmatige intelligentie 
architectuur, snelle schakelingen etc.) 

- Eurobot (3e generatie robot, C1M, lasers) 
- Eurocom (breedbandnetwerken) 
- Eurobio (kunstmatige zaden, bio-medische toepassingen) 
- Euromat (keramische materialen) 



Geconstateerd kan worden dat de Franse voorstellen 
een beperkter bereik (vooral component ontwikkeling) 
hebben dan wat Nederland voor ogen staat(complexe 
systemen). Ook lijkt de Franse projectselectie, 
zoals reeds werd opgemerkt, te zeer gericht op 
specifiek Franse industriële belangen. In Parijs 
zal door Nederland gestreefd moeten worden naar 
een wezenlijke verdieping van de Franre Eureka 
voorstellen in overeenstemming met de eerder 
bepleite ruime invulling. Ook indien dit in eerste 
aanleg geen succes heeft, is het van belang »ee te 
blijven denken over de invulling van Eureka. 
Veelbelovende systemen waarin Nederland zeker een 
bijdrage in ontwikkeling en productie zal kannen 
leveren zijn: telecommunicatiesystemen (Eurocom), 
geavanceerde transportsystemen, nieuwe televisie 
systemen, geautomatiseerde fabrieken (Eurobot) en 
de bijbehorende instrumenten als soft-ware ontwikkelii 
om deze systemen te kunnen realiseren. Eveneens 
zijn gezien de positie van Nederland mogelijk
heden te verwachten binnen het programma Eurobio. 
Voorbeelden van andere systemen die voor Nederland 
zeker interessant zijn, liggen op het terrein van 
de agrotechnologie en het zee-onderzoek in brede 
zin. Voor alle projecten geldt dat nog een selectie
procedure moet worden uitgewerkt. 

3.3. Wegen voor het generen van nieuwe ideëen. 

De tot nu toe gegenereerde projecten zoals ondermeer 
zijn samengevat in de brief van de Franse Minister 
van Onderzoek en technologie van 27 juni j.1. zijn 
min of meer "spontaan" tot stand gekomen. Hierbij 
moet wel meteen de kanttekening worden geplaatst 
dat bij sommige projecten, zoals het initiatief 
van de 4 electrónica bedrijven (Philips, Siemens, 



Thomson en GEC) alleen sprake is van een intentie 
verklaring om een nog te identificeren projekt 
verder uit te werken. Om daadwerkelijk projecten 
van de grond te krijgen zal Nederland pleiten voor 
een actieve benadering. Nederland is van mening 
dat een groep deskundigen op hoog niveau terreinen 
moet selecteren waarop voorbereidende studies 
worden verricht. Bij de keuze van gebieden kan 
mede worden uitgegaan van de terreinen die door 
Frankrijk zijn aangegeven. 

Deze verkennende studies, de zogenaamde definitie
fase van de projecten, zouden moeten worden uitgevoerd 
door industrieën en instituten die worden geselecteerd 
op basis van hun deskundigheid. In de visie van 
Nederland moeten deze verkennende studies worden 
betaald door alle aan Eureka deelnemende landen. 

Deze definitiestudies moeten informatie bevatten over 
de omvang van de noodzakelijk geachte financiering, 
het aantal landen dat minimaal mee moet doen, insti
tutionele knelpunten die uit de weg moeten worden 
geruimd etc. Op basis van de definiërende studies 
moet worden bezien of voldoende draagvlak voor de 
projecten kan worden gevonden. De deelname aan projecten 
is dus gebaseerd op 2k la carte samenwerking: alleen 
deelnemende partijen betalen. 

Nederland is van mening dat bovengeschetste procedure 
zeer goed kan plaatsvinden onder auspiciën van de 
Commissie. Zo kan de eerste selectie van onderwerpen 
en het uitzetten van verkennende studies geschieden 
door een groep deskundigen op hoog niveau bijgestaan 
door de Commissie, die optreedt als secretariaat. 
Het onderzoek in deze zogenoemde definitiefase zou 
dan gefinancierd kunnen worden uit de communautaire 



begroting aangevuld door bijdragen van derde 

landen die willen participeren. De Commissie kan 

vervolgens een makelaars-rol vervullen om 

flexibele samenwerkingsprogramma's tot stand te doen 

brengen tussen geïnteresseerde overheden, bedrijven 

en onderzoekinstellingen. 

Van Nederlandse kant kan een dergelijke procedure 

worden voorgesteld c.q. worden ondersteund. 

3.4 Financiële modaliteiten van projecten. 

De financiële modaliteiten van een project zullen 

vooral worden bepaald door de aard van een project. 

Aan Franse kant worden de volgende typen projecten 

onderscheiden met de daarbij behorende (tentatieve) 

overheidsbijdrage in de financiering: 

1. Industriële samenwerkingsverbanden (Airbustype) 

Overheidsbijdrage in de financiering 0-20 % 

2. Demonstratieprojecten (ESPRIT) 

Overheidsbijdrage in de financiering 50 % 

3. Overheidsopdrachten (RACE) 

Overheidsbijdrage in de financiering 80-100 % 

4. Grote Wetenschappelijke installaties (CERN) 

Overheidsbijdrage in de financiering 100 % 

Nederland is van mening dat het niet zinvol is op voor 

hand afspraken te maken over de financiële modali

teiten van programma's zoals deze doorklinken in de 

Franse voorstellen. De voorgestelde definitiefase 

zal eveneens in moeten gaan op de financiering 

van projecten. Wel zal in of kort na Parijs over

eenstemming moeten worden bereikt over de financiering 

van de voorstudies. 



Voor Nederland is van belang dat de Nederlandse 
industrie geen belemmeringen in de weg worden 
gelegd om te participeren in programma•• (bijvoor
beeld participatie koppelen aan de relatieve 
positie van Nederland). In een dergelijke constructie 
zal de Nederlandse industrie in onvoldoende mate 
profijt kunnen trekken van de p r o g r a m m a l . 

Mede het oog op de financiële consequenties va 
Eureka kan tot slot nog het volgende worden op
gemerkt. Nederland is voorstander van een op 
technologie geënte strategie als Eureka. 
De consequentie kan zijn dat t.b.v. de uitvoering 
ervan nationale middelen moeten worden vri jge:naakt. 
In eerste instantie moeten evenwel worden ge
streefd naar een duidelijke prioriteitstelling voor 
technologie binnen de communautaire begroting, 
hetgeen een reallocatie van de middelen met zich 
brengt. 

EZ/O&W 
11 juli 1985 


