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Notitie voor de MK ter voorbereiding van de tweede minis
teriële bijeenkomst over Eureka op 5 en 6 november 1985 te 
Hannover. 

1„ Inleiding 
Op 5 en 6 november 1985 vindt de tweede ministeriële 
bijeenkomst plaats over Eureka. Tot het houden van 
deze bijeenkomst is op 17 juli in Parijs besloten 
toen 17 Europese landen het startsein gaven voor 
Eureka. In Hannover zal in eerste instantie gespro
ken worden over de "declaration of principles rela-
ting to Eureka". In deze verklaring worden de spel
regels van Eureka vastgelegd. Voorts wordt er naar 
gestreefd enkele concrete projecten van start te 
laten gaan. Tot slot zullen afspraken worden gemaakt 
over de organisatie van een derde Eureka-conferentie. 
Het VK heeft inmiddels aangeboden deze derde bijeen
komst te organiseren. Deze notitie geeft een over
zicht van hetgeen zich tussen Parijs en Hannover 
heeft afgespeeld. Voorts wordt het Nederlandse stand
punt geschetst. 

2. Stand van zaken 
De bijeenkomst in Hannover wordt voorbereid door 
Frankrijk (de voorzitter van de eerste bijeenkomst), 
door de BRD (als het gastland van deze bijeenkomst), 
door het Luxemburgse voorzitterschap van de EG en 
door de Commissie van de EG. Eveneens werd in Parijs 
afgesproken dat deze groep van vier daarin zou worden 
bijgestaan door hoge vertegenwoordigers uit de landen 
die aan Eureka deelnemen. 

Deze hoge vertegenwoordigers zijn twee keer als groep 
bijeen geweest: op 18 en 19 september en op 16 en 17 
oktober 1985; beide keren in Bonn. In beide bijeenkom
sten lag het accent op de vormgevingsaspecten van 
Eureka. Gesproken werd over doelstelling, criteria, 
projecten (meerwaarde t.o.v. bestaande vormen van 
samenwerking, organisatie en relatie met de EG. 

de landen van de EG (incl. Spanje en Portugal) en Finland, 
Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland. Inmiddels 
doet een 18e land, Turküe, mee. 
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Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten in Bonn heeft 
op ambtelijk niveau een aantal bilaterale consultaties 
plaats gevonden met het VK, Frankrijk, de BRD en de 
Benelux. Politiek overleg vond plaats tijdens het be
zoek van minister Curien aan Nederland op 24 oktober 
(o.a. gesprekken met de ministers Van Aardenne en 
Deetman en tijdens het bezoek van minister Van Aardenne 
aan zijn Duitse collega Riesenhuber. 

De mogelijkheden van private financiering van Eureka-
projecten zijn op 14 oktober besproken in Londen. 
In Hannover zal verslag worden gedaan van deze bijeen
komst. 

Naast deze discussie over de vormgeving van Eureka is 
meteen na 17 juli een aanvang gemaakt met consultaties 
van bedrijven in Nederland. Hiertoe werden ruim 300 
bedrijven schriftelijk benaderd. De meeste bedrijven 
werden daarna ook nog persoonlijk benaderd om de 
concrete mogelijkheden van participatie in Eureka te 
bezien. Na verwerking hebben deze reacties inmiddels 
geleid tot "expressions of interest11 van de Nederlandse 
industrie op de volgende terreinen: 
• automatisering (Euromatic) 
- transport (Eurotrans) 
- medische technologie (Euromed) 
- agrotechnologie (Euroagro) 
Enkele industrieën (Philips, Akzo) zijn in contact met 
buitenlandse partners om concrete projectvoorstellen 
uit te werken. 
Voorts zijn R&D-instellingen geraadpleegd om te zien 
op welke onderdelen de R&D-instellingen kunnen worden 
betrokken, zowel voor ondersteuning van industriële 
projecten, als ook type-b projecten (zie paragraaf 3). 



3. Nederlandse positie 

Het standpunt dat Nederland op 17 juli 1985 in Parijs 

innam was gebaseerd op de MR-notities van 17 juni 1985 

en van 11 juli 1985. De volgende elementen vormden de 

kern van het Nederlandse betoog in Parijs1*. In de 

eerste plaats werd gewezen op de noodzaak van een 

spoedige totstandkoming van een geïntegreerde Europese 

markt. In de tweede plaats is benadrukt dat projecten 

in Eureka-kader "meerwaarde11 moeten bieden t.o.v. 

"losse" samenwerkingsverbanden. Tot slot heeft Neder

land aangedrongen op een duidelijke rol van de Com

missie van de EG in Eureka (als centraal punt voor 

contacten en initiatieven). 

De beide notities voor de MR zijn voor de Nederlandse 

delegatie in Bonn uitgangspunt geweest voor de opstel

ling. Uiteraard is het in de loop van het proces op 

basis van nieuwe inzichten noodzakelijk gebleken de 

Nederlandse positie bij te stellen. 

Het Eureka-concept heeft sinds Parijs meer duidelijkheid 

gekregen. Het is daarenboven echter nodig om in Hannover 

aan de hand van de "Declaration of Principles" een aantal 

zaken vast te leggen. 

In de tweede voorbereidende bijeenkomst in Bonn (16 en 

17 oktober jl.) heeft Nederland een position paper over

handigd met de hoofdlijnen van de Nederlandse opstel

ling (bijgevoegd als bijlage 1). Dit paper kan dienen 

als uitgangspunt voor de Nederlandse opstelling in Hannover. 

Daarnaast is het evident dat Nederland een goede 

afstemming met de EEG-activiteiten (zowel qua R&D als 

interne markt) noodzakelijk acht, zulks ter voorkoming 

van doublures. Gewaakt moet worden voor een uitholling 

van het communautaire R&D-beleid. 

De volgende elementen vormen de kern van de Nederlandse 
opstelling. 

Het verslag van deze bijeenkomst werd op 23 augustus 
aangeboden aan de MR. 



In de eerste plaats moet Eureka zich richten op het ver

sterken van de concurrentiepositie van de Europese indu

strie op een zodanige wijze dat met succes op wereld

markten kan worden geconcurreerd. Samenwerking op tech

nologisch gebied tussen Europese industrieën en instel

lingen is een middel om dit doel te bereiken. Voorwaarde 

is dat ondersteuning van Eureka-projecten niet mag leiden 

tot een verstoring van de vrije concurrentie. 

De rol van de overheid binnen Eureka is tweeërlei. In 

de eerste plaats kan de overheid optreden als makelaar 

voor het bevorderen van industriële samenwerking. In 

de tweede plaats kunnen de overheden binnen Eureka 

optreden als stimulator van projecten in markten waar

in sprake is van overheidsbetrokkenheid (regelgever, 

aankoper of investeerder) en als gevolg daarvan toe

komstige markten beïnvloedt. 

De overheidsbetrokkenheid waarvan in beide gevallen 

sprake is leidt tot verschillende categorieën projec-

ten . Projecten die vragen om een duidelijk commit-

ment van de overheid (m.u.v. financiële steun) zullen 

volgens Nederland de grootste meerwaarde hebben. 

De meerwaarde van Eureka lijkt mede het grootst te zijn 

in de tweede categorie doordat een kader wordt geschapen 

waarbinnen een aantal (sub) projecten worden meegenomen, 

de overheden zich committeren ten aanzien van het weg

nemen van marktbelemmeringen en het zorgen voor een 

goede (R&D) infrastructuur en zowel overheden, industrieën 

als R&D-instellingen hun bijdrage leveren. 

* door Nederland in Bonn gepresenteerd als type-a (makelen) 

en type-b (stimuleren) projecten. 



Voor de continuïteit van Eureka acht Nederland de tot

standkoming van een klein, flexibel secretariaat onont

beerlijk. Bij de invulling van het secretariaat zou 

zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van de 

diensten van de Commissie van de EG. 

In bilaterale gesprekken op ambtelijk en politiek 

niveau bleek dat de Nederlandse benadering van Eureka 

wordt ondersteund. Met name de gedachte dat type-b-pro-

jecten meerwaarde vertegenwoordigen wordt onderschreven. 

Dit neemt niet weg dat in Hannover ook projecten van 

het type-a zullen worden voorgesteld. De belangrijkste 

reden is dat deze projecten het minst complex zijn en 

dus het snelst ter hand kunnen worden genomen. Op deze 

wijze kan het momentum van Eureka worden behouden. 

Noch in Bonn, noch in de bilaterale consultaties is 

volstrekte duidelijkheid verkregen over de meerwaarde 

die een "Eureka-stempel" aan projecten verleent. Dit 

stempel wordt in principe toegekend door de Eureka-

ministersconferentie op voordracht van de overheden 

die zijn betrokken bij een project. 

Op basis van de resultaten die in Bonn werden bereikt 

beschikt de ministersconferentie evenwel niet over 

middelen een project de Eureka-status te weigeren. Dit 

is zelfs niet het geval als een project niet voldoet 

aan de criteria. Italië en Griekenland zijn van mening 

dat het mogelijk moet zijn een project de Eureka-status 

te weigeren. Voor wat betreft Nederland kan worden vol

staan met een bespreking van potentiële Eureka-projec-

ten in de groep hoge functionarissen waarbij met name 

wordt nagegaan in hoeverre de projecten voldoen aan de 

criteria en na een jaar die procedure te evalueren. 



Het VK is van mening dat producten die het resultaat 

zijn van samenwerking in Eurekaverband in aanmerking 

komen voor een Eurotype-certificaat. Het toekennen van 

een dergelijk certificaat zou de garantie moeten bieden 

dat het product toegang krijgt tot de Europese markt. 

Aan dit punt kleven practische en juridische problemen. 

In de eerste plaats is voorwaarde dat het gaat om "open" 

samenwerkingsverbanden waarin de geïnteresseerde par

tijen kunnen deelnemen ter voorkoming van discriminatie 

binnen Europa. In juridisch opzicht kan men in aanvaring 

komen met de regels van de EG. 

Een ander hangpunt dat na Bonn nog om oplossing vraagt 

is de positie van een Eureka-secretariaat. Nederland 

heeft tezamen met België, Luxemburg, Griekenland, 

Italië, Ierland en Zwitserland gepleit voor een derge

lijk secretariaat. 

De belangrijkste taak van zo fn secretariaat moet zijn 

het waarborgen van de continuïteit van Eureka en het 

zorgdragen voor de uitwisseling van informatie tussen 

de betrokken partijen. Er is voorts op aangedrongen 

dat een dergelijk secretariaat zoveel mogelijk gebruik 

maakt van de diensten van de Commissie. Uiteraard moeten 

voorzieningen worden getroffen om waarborgen te bieden 

voor de positie van derde-landen. 

Tegenstanders van een secretariaat zijn Frankrijk, 

de BRD en het VK waarbij dient te worden opgemerkt 

dat het VK niet zozeer tegenstander is doch het "nog 

te vroeg" vindt en dat, zoals bleek tijdens het bezoek 

van minister Curien, de bezwaren van Frankrijk zich 

met name richten op de rol van de Europese Commissie, 

en dat een licht secretariaat wel degelijk tot de moge

lijkheden behoort. 

•Voor wat het secretariaat betreft stelt Nederland zich 

op het standpunt dat in Hannover beslissingen worden 

genomen of, mocht dit niet haalbaar zijn, dat men de 

secretariaatskwestie v66r de volgende Eureka-ministers

conferentie regelt. 



Mede op basis van de gesprekken met de ministers Curien 
en Riesenhuber, zijn, in volgorde van Nederlandse 
voorkeur, drie opties voor institutionele vormgeving 
van het secretariaat aan te geven: 
1. Het secretariaat maakt gebruik van de diensten van 

de Europese Commissie; de Eureka-ministersconferentie 
c.q. de hoge ambtenaren hebben de eindverantwoordelijk
heid. 

2. Het secretariaat wordt volgens de COST-formule onder
gebracht bij het Raadssecretariaat van de EG. Koppe
ling met EG is gewaarborgd. Ook in deze variant berust 
de eindverantwoordelijkheid bij ministers en hoge 
ambtenaren (compromisvoorstel Riesenhuber) . 

3. Een "los" secretariaat met een vertegenwoordiger van 
de Europese Commissie. 

Het punt van de financiering van Eureka-projecten 
heeft niet geleid tot eensluidende opvattingen. 
Duidelijk is wel geworden dat geen sprake is van de 
instelling van een centraal Eureka-fonds. In de 
meeste landen zullen potentiële Eureka-projecten 
worden gefinancierd uit ruimte die is, of zal worden 
gecreëerd binnen bestaande financiële instrumenten. 

Per project, als ook per feasability study, zal worden 
gekeken welke financieringsbehoeften en mogelijkheden 
er zijn. 
Men lijkt het echter met elkaar eens te zijn over het 
principe dat voor wat betreft de financiering van in
dustriële samenwerking het zwaartepunt bij de industrie 
dient te liggen. 

In principe is minister Riesenhuber tegen een apart 
secretariaat voor Eureka, maar in overleg met minister 
Van Aardenne heeft hij laten blijken in te kunnen 
stemmen met een secretariaat als de kleine landen 
daaraan vasthouden. 



Voorts zij er op gewezen dat het gaat om grote projecten 
met aanzienlijke financiële gevolgen die op den duur 
de huidige mogelijkheden voor R*D ondersteuning te 
boven zouden kunnen gaan. 
Nederland heeft erop gewezen dat bij het financieel 
ondersteunen van Eureka-projecten erop moet worden 
gelet, dat de deelnemende partijen niet in een onge
lijkwaardige positie t.o.v. elkaar komen te verkeren. 

Een belangrijk punt dat aan de orde kwam in het over
leg tussen minister Curien en de industrie vormt het 
juridische kader. Samenwerkingsverbanden als bedoeld 
in Eureka zouden in strijd kunnen zijn met bestaande 
kartelwetgeving, dit punt zal door Duitsland aan de 
orde worden gesteld. Ook aan dit punt zal aandacht 
moeten worden geschonken in de declaration of prin-
ciples. 

4. Nederlandse positie in Hannover 
Aan de hand van de bijgevoegde draft-declaration of 
principles relating to Eureka (bijlage 2) zullen de 
uitgangspunten voor Hannover worden geschetst. Daarbij 
wordt uitgegaan van de eerder geschetste Nederlandse 
opvattingen over Eureka (par. 3). 

I. Objective 
In principe kan worden ingestemd met de geformuleerde 
doelstellingen voor Hannover. 

II. Focus and criteria 
De opgesomde terreinen dekken in principe de belangrijk
ste technologie-gebieden af. De lijst is niet limitatief. 
In principe kan met de opgesomde criteria worden inge
stemd. Nederland zou kunnen voorstellen een extra 
criterium op te nemen waarmee de marktgerichtheid van 
Eureka-projecten wordt onderstreept. 



De verwijzing naar de rol van kleine en middelgrote 

ondernemingen in Eureka is onvoldoende. Nederland kan 

in Hannover voorstellen de gebruikte formulering aan 

te scherpen. 

III, General conditions 

In dit hoofdstuk wordt het belang van een geïntegreerde 

markt voor Eureka benadrukt. Nederland heeft er in Bonn 

vergeefs voor gepleit dat Eureka-projecten omgekeerd 

een bijdrage moeten leveren aan de eenwording van de 

markt. Dit punt kan in Hannover opnieuw naar voren 

worden gebracht. 

In dit hoofdstuk kan tevens worden aangegeven dat vooral 

projecten waarbij sprake is van een rol van de overheid 

in Eureka-kader meerwaarde zullen opleveren (type-b). 

In dit hoofdstuk kan een verwijzing worden opgenomen 

over de problematiek van de toepassing van kartelwet

geving. 

IV. Project implementation and coordination 

Op zich kan worden ingestemd met de manier waarop Eureka-

projecten tot stand komen. Het is duidelijk dat als het 

gaat om het makelen de industriële fora een belangrijke 

rol zullen vervullen. Nederland is in principe bereid 

een forum op een nog vast te stellen terrein bij elkaar 

te roepen. Overigens is het nog steeds onduidelijk of 

het bij industriële fora gaat om beperkte consortia 

ten behoeve van een bepaald project of om een discussie

forum dat projectvoorstellen zou moeten genereren. 

Als het gaat om type-b-projecten zullen eerst definitieve 

studies moeten worden verricht om tot een duidelijk pro

jectdefinitie te komen. Daarbij zullen niet alleen indu

strieën maar ook overheden en instellingen moeten worden 

betrokken. Nederland kan in Hannover de bereidheid uit

spreken in 1986 ƒ 25 min. te reserveren voor het ver

richten van dergelijke definitiestudies. Een eerste studie 

door Nederland te entameren kan betrekking hebben op een 

transportproject (onderdeel van Eurotrans). 



Voor wat betreft het secretariaat kan Nederland, voor 
zover mogelijk, vasthouden aan het ingediende en 
opgenomen tekstvoorstel, zij het met de mogelijkheid 
met opties 2 of 3 (zie hiervoor) in te stemmen. 
Besluit tot instelling van een secretariaat in Han-
nover is voor Nederland een hard punt. Indien in Han-
nover een dergelijk besluit niet kan worden genomen 
dan moet worden aangedrongen op het uitwerken van een 
concreet voorstel zodat daarover in de volgende bij
eenkomst kan worden besloten. 

Nederland moet in Hannover zoveel mogelijk vasthouden 
aan organisatorische koppeling van een secretariaat 
aan de diensten van de Commissie, waarbij voldoende 
rekening moet worden gehouden met de belangen van de 
derde-landen. 

V. Relationship between Eureka, the EG and existing 
European co-operative arrangements 

Nederland kan voorstellen een passage op te nemen 
waaruit blijkt dat een Eureka-secretariaat een be
langrijke rol kan vervullen bij het afstemmen van 
de verschillende technologische programmal in Eu
ropa (reeds gebeurd in Bonn-II). 

Los van dit commentaar op de draft-declaration zal 
waarschijnlijk apart worden ingegaan op de finan 
ciële aspecten van Eureka. Evenals in de meeste ande
re landen het geval is ligt het nog niet voor de hand 
in Nederland een aparte begrotingspost voor Eureka te 
creëren. 



Een financiële bijdrage van de overheid wordt over

wogen om de drempel voor internationale samenwerking 

te verlagen (financiële ondersteuning van definitie

studies) of wanneer de projecten in het verlengde lig 

gen van de bestaande of voorziene programma1s. Het 

bedrijfsleven dat deelneemt aan Eureka-projecten komt 

in aanmerking voor ondersteuning met de gebruikelijke 

R&D-instrumenten. 

Zoals al werd aangegeven is voor 1986 een bedrag van 

ƒ 25 min. begroot voor het uitvoeren van definitie

studies. 

30 oktober 1985 



Dutch Position Paper on Eureka JQC^U^ » 

I, The Netherlands has already set out its position on the 
European research coordination agency (Eureka) at the 
Paris conference and the Bonn meeting. This paper further 
explains our position and addresses successively the 
following topics: 
- objectives 
- the main focus 
- the role of government* 
_ the criteria for Eureka projects 
- the mechanism of project selection 
- organization 

- the relationship with the E.C. and other institutions. 

>. Objectives 
Eureka is primarily directed at the strengthening of 
Europe's industrial and technological base. The main objective 
should therefore be to foster the competitiveness of European 
industry to enable it to compete successfully on world markets 
An ensuing second objective should be to contribute to the 
creation of "one" European market. Accordingly, Eureka initia
tives should foster European R and D efforts. If these 
objectives are to be met Eureka projects must offer new 
challenges and opportunities for European industry reaching 
beyond existing collaborative projects. In meeting these 
objectives, a market led approach and the creation of one 
European market are instrumental. It is also necessary that 
national incentives in the framework of Eureka do not place 
possible partners participating in Eureka projects in a 
disadvantageous position. 

3. The main focus 
Eureka projects should be directed to market needs, either 
existing or projected. Eureka should in the first instance 
aim at fostering cooperation between industries. The R and D 
institutions would mainly play a supportive tjole. The main 
role of Eureka is to provide a platform for Industry, II and D 
institutions and governments for developing common strategies 
for achieving the above goals. 



Government involvement in Eureka projects can be twofold: 

A. As an intermediary to promote industrial cooperation. 
This task is to a large extent a catalytic one. The added 
value of this approach lies in bringing together represen
tatives of industry, and where necessary helping with 
project definition and/or selection, on a European scale. 
The final choice of projects rests with industry, as it is 
best equipped to Judge market potential and the value of 
cooperative ventures. 

B. As E stimulator of projects in markets with a strong 
government role e.g. in terms of investment, procurement, 
regulation and infrastructure. In these "markets 9 1 Eureka 
would not only bring together various industries and assist 
them in the process of cooperation but it would also 
provide a platform on which governments, together with 
industry, could agree upon future strategies. It is 
necessary that governments demonstrate their willingness 
to initiate discussion with industry on firm commitments 
regarding future regulations, innovative procurement and 
pilot projects, all on a transnational scale. 

Examples of markets or sectors are new television systems, 
communication systems and transport systems. 

The European R and D infrastructure can play a supporting 
role in both areas. 
In terms of added value to industry, it is assumed that the 
larger internationally oriented companies will benefit most 
from the second (stimulating) approach but one should not 
underestimate the need for "normal" cooperation, even between 
these companies. For those companies with limited access to 
international, and notably European, markets, Eureka can help 
to bring interested parties together (mediation). 



Cri terla 
Eureka projects should meet the following general criteria. 
They must: 
- enhance Europe*a industrial competitiveness. 
• contribute substantially to the unification of the 
European market. 

- as a long-term objective, promote technologies In selected 
key-areas where Europe could not afford to be dependent on 
imported technology. 

- be oriented towards existing or future market needs. 
In addition a number of more specific criteria apply. 
Projects should: 
- require operation on a European scale for their most 
efficient realisation. 

- be carried out, in both managerial and technological terms, 
by industry. 

- be of a transnational nature and operate on a "geometric 
variable" basis. 

Project implementation 
Cooperation between industries and between industry and R 
and D institutions lies at the heart of the Eureka-concept. 
Government involvement is dependent on Eureka having a 
mediating or a project-stimulating role. 

As far as mediation is concerned, it should be up to industry 
to propose specific projects. Industrial fora would be a 
useful instrument in fulfilling this role. Governments can 
assist in the organization of these fora. In those sectors 
in which there is strong government involvement the main 
thrust of the project should be defined in consultation 
between industry and government. 

Financing of projects in category 4A) is primarily the 
responsibility of industry. In category 4B) a scheme of mixed 
financing should be possible, depending on the sect#r concerned 
and on the nature of the projects involved. 



The organization of Eureka should reflect the responsibilities 
and tasks to be performed. It should be small and flexible. 
Where possible existing infrastructure should be used. 

The intermediary task as defined under 4A) requires support on 
the level of the industrial fora. The initiating and stlaulatlni 
task as defined under 4B) requires support at central level. 
To this end a small central secretariat would be necessary. 
Adequate provision should be made to ensure liaison between the 
central secretariat and the industrial fora. 

Relationship with the E.C. and other institutions 
Duplication of Eureka and ongoing European programmes (E.C. t ESA 
and IEPG) must be avoided. In fact, a mechanism is required that 
ensures the maximum of Mcross-fertilization M between the various 
programmes and projects. 

This can be achieved along two lines. Firstly by using the 
services of the European commission to fulfil the central 
secretariat's role. Secondly by participation of the European 
commission as a partner in Eureka. 


