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Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen 

Interne Markt en Industriebeleid 

Algemeen 
Het "nieuw gemeenschappelijk beleid" vormt een integrerend onder
deel van post-Stuttgart besprekingen. Niet alleen de Commissie, 
maar ook de regeringen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de 
Bondsrepubliek en België hebben ten behoeve van dit deel van de 
besprekingen memoranda ingediend. De verschillende titels van deze 
merroranda geven reeds aan dat het "nieuw beleid" verschillend be
naderd wordt en tal van onderwerpen bevat. 
Hoewel de besprekingen in zeer sterke mate zijn geëntameerd en be
paald door budgettaire overwegingen is duidelijk dat het nieuw be
leid niet alleen gezien wordt als een mogelijkheid tot herstructu 
rering van de begroting maar ook en in grote mate als een 
mogelijkheid tot bestrijding van de economische crisis. Het nieuw 
gemeenschappelijk beleid kan dan ook niet lós worden gezien van het: 
te voeren economisch en monetair beleid. Enkele regeringen met name 
de BRD en de Commissie wijzen op de noodzaak de economisch en 
monetaire samenwerking te verbeteren en te versterken. Nederland 
ondersteunt dit en met name de visie van de BRD dat het algemeen 
economisch beleid de voorwaarden moet scheppen voor de economische 
ontwikkeling. 
Het is tevens noodzakelijk dat de handel tussen lidstaten haar functie 

Jnotor/voor de economische groei kan vervullen. De interne markt 
moet hiertoe worden voltooid. Het spreekt vanzelf dat men hier 
niet zozeer te maken heeft met nieuw beleid als wel met dossiers di 
vastgelopen zijn wegens gebrek aan besluitvorming. Dit laatste 
wordt helder onder woorden gebracht in het Britse memorandum: 25 
jaar na de totstandkoming van de EEG is de interne markt, een van 

x)(resp. Communautaire maatregelen om de internationale concurrentie 
positie van de Europese ondernemingen te verbeteren; Une nouvelle 
étape pour l'Europe; un espace commun de l'industrie et de laj 
recherche; The future development of the Community; other policies 
Überlegungen zur Überprüfung der Sachpolitiken und zur Entwicklung 
neuer Aktionen en Future development of the Community). 



de grondslagen van het Verdrag, nog geen werkelijkheid. "This fal 
well short of our business communib/'s expectations". Alle rege
ringen zijn het hier over eens. Ook Nederland heeft herhaalde ma
len gewezen op het belang van de voltooiing van de interne markt. 
Meer in het algemeen betekent dit dat de handel tussen lidstaten 
bevrijd wordt van de belemmeringen die nog steeds bestaan en tevei 
dat het wetgevend en administratief ingrijpen zoveel mogelijk be
perkt wordt. Op deze wijze zal een grote en vrije markt het bedri-
leven de impulsen verschaffen om te investeren en het in staat 
stellen de concurrentie te weerstaan van Amerikaanse en Japanse b€ 
drijven. 

Het VK stelt terecht dat wil men de vruchten van een sterke interr 
markt plukken, het wereldhandelsstelsel versterkt moet worden en c 
handel met andere ontv/ikkelde en ontwikkelingslanden moet toenemen 
De verleiding om door vergroot protectionisme de interne problemen 
van de Gemeenschap op te lossen moet in alle sectoren worden ver me 
den. De Gemeenschap zal het uiterste moeten doen voor de tenuitvoe 
legging van de verklaringen van Williamsburg, de OESO-Raad van 
Ministers en het werkprogramma van het GATT. Nederland kan dit 
standpunt onderschrijven; het hierbovengestelde met betrekking tot 
de betekenis van de handel tussen lidstaten voor de economische 
groei geldt immers ook de ontwikkeling van de wereldhandel. 

Een open Gemeenschap met een goed functionerende interne markt gee: 
het bedrijfsleven de kans van de mogelijkheden gebruik te maken, di 
de omvang van de gemeenschappelijke markt hen biedt. Het investe
ringsklimaat zal hierdoor in Europa aanzienlijk worden verbeterd. 
In het bijzonder voor de Nederlandse economie is dit van grote be
tekenis, als men zich bedenkt dat van de 800 Amerikaanse multinatic 
nals met een Europees hoofdkwartier er bijna de helft in Nederland 
zijn gevestigd. Zonder overdrijving kan in zijn algemeenheid worder 
gesteld dat protectionisme de levensvatbaarheid van het Europees 
bedrijfsleven niet verhoogt en dat het voor Nederland een welvaarts 
daling zal betekenen. 

De versterking en verbetering van de interne markt en het te-voeren 
externe beleid hebben geen gevolgen voor de begroting. Het nieuw 
beleid in de zin van nieuwe acties wel. Terwijl Nederland zich m 
zeer sterke mate kan vinden in de door het VK en de BRD naar voren 
gebrachte ideeën, deelt zij op dit punt het zeer stricte begrotings 
beleid van beide landen niet geheel. In tegenstelling tot de mening 
dat samenwerking uitsluitend communautair dient te geschieden als 
het nationale kader zich hier niet voor leent, is Nederland van me-



ning dat conoanautaire actie eveneens in aanmerking komt als het communautaire 

kader zich hiertoe beter leent dan het' nationale en de noodzaak daartoe is aar 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat er overeenstemming be

staat over de noodzaak van het scheppen van "un environnement fa-

vorable a l'action des entreprises". Gezien het in Frankrijk gevoe 

de beleid is hetechter niet verwonderlijk dat over de manier waarc 

dit moet worden bereikt, over de wijze waarop en de mate waarin de 

overheid dient in te grijpen groot verschil van mening bestaat. Di 
x) 

geldt het economisch beleid , het externe beleid en het industrie 

beleid. (Aangezien Frankrijk een memorandum heeft ingediend en zij 

de meest uitgesproken exponent van protectionistisch beleid is 

wordt haar <positie uiteengezet). 

De Franse positie 

Het Franse denken is traditioneel interventionistisch en legalistis 

van karakter en strookt niet met de in het BRD, het VK en ook in 

Nederland gehuldigde opvattingen over het functioneren van de vrije 

markt en de positie van de overheid. De Franse visie is gericht op 

stelselmatige discriminatie tegen belangen en invloeden afkomstig i 

derde landen b.v. door het geven van exclusieve betekenis aan de; term ':Eurcpees' 

op de creatie van steeds weer nieuwe instrumenten.' Dit kan op een aantal punten 

worden toegelicht. 

Harmonisatie van wetgeving (derde-landen-richtlijn) 

Frankrijk is van mening dat een produkt dat uit een derde land in 

de Gemeenschap is geïmporteerd en volgens de principes van de dou< 

unie in hetvrij verkeer is gebracht niet mag profiteren van de har

monisatie van wetgeving. Hoewel een produkt voldoet aan de volledi

ge geharmoniseerde nationale regel zou hetvolgens Franse opvatting 

niet vrij binnen de Gemeenschap mogen circuleren: de interne markt 

is er in de eerste plaats voor de Europese produkten. Dit is zonde: 

meer in strijd met het EEG-Verdrag en de GATT-code normen. 

De Commissie heeft een voorstel voor een derde-landen-richtli jn in' 

diend en er ligt nu alweer een jaar een compromis op tafel, waarbi 

toevlucht is gezocht in de zgn. controle op de conformiteit. In de 

constructie aanvaardt Frankrijk wel de garantie op conformiteit va: 

de Nederlandse autoriteiten als het om een Nederlands produkt gaat 

maar niet ingeval van een Japans orodukt. Het probleem is hoe men < 

x*Met betrekking tot het economisch en monetair beleid kan hier wo: 
den verwezen naar de conclusies t.b.v. de Ecofin-Raad. 



vrijwaringsmogelijkheid onder communautaire controle brengt, zodat 

deze niet ontaardt in een'naar willekeur en voor onbepaalde tijd 

voortdurende verstoring van de interne markt. Deze oplossing is 

zeker niet fraai en houdt een potentiële verstoring van het vrije 

verkeer binnen de douane-unie in. Er dreigt een permanente controle 

van het gehele intraverkeer op origine voor produkten waar de derde 

landen-component niet direct duidelijk of waar deze kwantitatief 

een belangrijke of essentiële rol speelt. De ervaringen niet de vrijhandels 

constructie met de EVA-landen, welke een origine-regeling kent soreken 

boekdelen. De Franse opvatting leidt niet tot een vrijmaking van 

de interne markt en doet afbreuk aan het belang van de harmonisatie 

van wetgeving dat gelegen is in de totstandbrenging van de uniformi

teit in de regels en het wederzijds accepteren van de controles. 

b) Ontwikkeling van Europese normen en liberalisering van overheids-

aankopen. 

Frankrijk pleit \foor de ontwikkeling van Europese normen voor de nieuw* 

produkten. Tegen de achtergrond dat harmonisatie van nationale nor

men nu eenmaal een langdurig proces is, kan deze wens zeker worden 

onderschreven, te meer daar op deze wijze de concurrentie op de 

wereldmarkt beter kan worden aangegaan. 

De mogelijkheid om op de wereldmarkt te kunnen concurreren veronder 

stelt echter dat een goede verhouding met de wereldwijde ISO-normen 

is gewaarborgd. De Franse gedachte om een 

Europees normalisatieinstituut op te richten is overbodig en draagt 

het gevaar in zich dat de Europese normen exclusief voor Europese 

produkten zullen worden opgesteld en opgelegd. Misschien ten over

vloede zij hier gesteld dat de normalisatiewerkzaamheden in over

wegende mate op initiatief van het bedrijfsleven plaatsvinden. 

Het ware derhalve beter aansluiting te zoeken bij de bestaande 

instellingen CEN en CENELEC. : 

Deze normalisatieinstellingen te Genève waarin ook de EVA-landen 

participeren zullen versterkt moeten worden zoals ook door de BRD 

is voorgesteld. 

De Franse regering stelt eveneens voor de overheidsmarkten per etap* 

open te stellen op voorwaarde dat deze openstelling gereserveerd 

wordt voor "producteurs communautaires". Zij legt veel nadruk op het 

begrip Europees producent. In elk geval moet volgens Franse visie 

dit beoordeeld worden aan de hand van precieze criteria zoals de 

vestiging, toegevoegde waarde, arbeidsplaatsen en de bijdrage aan 

de research. 

file:///foor


Om twee redenen moet een aparte definitie van Europese onder

neming v/orden afgewezen. 

Een onderscheiding tussen producenten volgens de door Frankrijk voor

gestelde criteria is: 

- zeer arbitrair en discriminatoir; ze is bovendien in strijd met 

. art. 58 van het EEGV. Elke binnen de EEG gevestigde onderneming 

dient volledig aan het proces van vraag en aanbod te kunnen deel

nemen teneinde haar bijdrage aan de economische groei te kunnen 

leveren; en 

- in strijd met een van de resultaten van de Tokio-ronde op grond 

waarvan de code inzake overheidsopdrachten tot stand is gekomen; 

deze code kent een non-discriminatie beginsel dat wordt uitgewerkt 

in bepalingen over de doorzichtigheid van aanbestedingsprocedures, 

het recht op informatie bij het niet verkrijgen van een contract 

en de instelling van een klachtenprocedure. 

c. Gemeenschappelijke handelspolitiek in dienst van de Europese indu

striële ontwikkeling. 

Frankrijk ziet terecht een nauwe band tussen het interne en het ex

terne beleid, maar trekt daaruit zoals boven reeds is gebleken een 

andere conclusie dan de BRD het VK en Nederland: nl. een versterkte 

bescherming aan de buitengrens. Frankrijk wenst: 

- een nadere definitie van een Europees produkt teneinde het,,misbruik van het 

vrij verkeer van goederen tegen te gaan; hierbij wordt met name ge 

gedacht aan het vrij verkeer van door assemblage verkregen produk-

ten. Afgezien van het arbitraire karakter van een dergelijke de

finitie (bepaling EEG origine aan de hand van ingebrachte waarde 

(local content)) is dit idee in strijd met de beginselen van de 

douane-unie. Eovendien zal ook dit beleid investeringen uit derde landen af

schrikken en plannen zoals die b.v. in de VS en in ontwikkelings

landen bestaan om tot een wetgeving met betrekking tot local con

tent te komen zeker aanmoedigen. Dit idee moet worden afgewezen 

omdat dit grote en blijvende schade voor de internationale arbeids 

verdeling en voor de groeiperspectieven van de wereldeconomie be

tekent. 

- een gemeenschappelijke positie met betrekking tot investeringen 

uit derde landen. Criteria zoals de schepping van ar

beidsplaatsen, bijdrage aan de integratie en de overdracht van tech

nologie zouden moeten worden oebruikt bij de verlening van alle 

communautaire of nationale steun. Ook dit is een ongeoorloofde 

discriminatie die het investeringsklimaat ongunstig beïnvloedt en 



strijdig is met het Nederlands acquisitiebeleid. 

- dat de Gemeenschap beschikt over handelspolitieke instrumenten fcó-

als de VS en Japan die kennen. De Commissie heeft hierover een voos 

stel ingediend. Nederland acht dit nieuv;e instrument niet wen

selijk; zij zou hier de positie eventueel opnieuw kunnen bezien in 

het kader van een algemeen compromis, indien wordt overeengekomen 

dat door de Raad wordt besloten op basis van art. 113 EEGV. 

- de mogelijkheid van een aanmerkelijke, maar tijdelijke verhoging 

van de douanerechten welke de totstandkoming van Europese industrie 

effectief kan bevorderen. Hoewel Nederland de tijdelijke verhoging 

van de douanerechten ten behoeve van de "compact disc" steunt ziet 

zij dit als een uitzondering welke aan de beperking van het geven 

van compensatie volgens de regels van het GATT is onderworpen. 

Samenwerking tussen ondernemingen 

In het Franse memorandum wordt een zeer sterke voorkeur voor samen

werking tussen Europese ondernemingen gepropageerd. De bezwaren 

tegen de Franse ideeën over Europese onderneming, investeringen uit 

derde landen, local content etc. zijn hier mutatis mutandis ook van 

toepassing. Het initiatief voor samenwerking dient bij het bedrijfs

leven te liggen; de stimulering door de overheid van samenwerking 

tussen bedrijven, welke niet op bedrijfseconomische gronden is ge

baseerd, dient te worden afgewezen. Indien een bedrijf op deze gron

den, b.v. aanwezigheid van geavanceerde technologie en betere toegang 

tot andere markten, samenwerking zoekt met bedrijven uit derde lande 

dan dient de overheid dat niet tegen te gaan om de enkele reden dat 

het hier een bedrijf uit een derde land betreft. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat de Franse positie, waar de Com

missie en Eelgië zich op bepaalde punten bij aansluiten,fundamenteel 

afwijkt van de Nederlandse visie welke wordt gedeeld door het VK 

en de BRD. Zo fundamenteel verschillend dat overeenstemming onmoge

lijk lijkt te bereiken. De sterk principieel, op een ander politiek 

uitgangspunt stoelende visies maken een discussie weinig vruchtbaar; 

men kan zonder overdrijving stellen dat een dergelijke discussie 

het klimaat van de besprekingen ongunstig beïnvloedt. Dit neemt niet 

weg dat het Franse memorandum een aantal ideeën en openingen bevat 

welke als uitgangspunt kunnen dienen voor een vruchtbare bespreking. 

Immers ook Frankrijk deelt het "principe fondamental" dat het m i -

tiatief voor de ontwikkeling van de industrie bij de bedrijven ze i 



ligt en de opvatting dat deze bedrijven voor hun ontwikkeling een 

gemeenschappelijke markt nodig hebben. Ook Frankrijk erkent öat 

samenwerking met bedrijven uit de meest geavanceerde landen zoals 

Japan en de VS nodig zal zijn; indien de overheid haar bedri j f sieve:, 

toegang tot de meest geavanceerde technologie ontzegt, dan zal dit 

bedrijfsleven de concurrentie op de wereldmarkt niet aankunnen. 

Hiervanuitgaande lijkt een pragmatischer aanpak van de problematic:: 

voor de hand te liggen. 

Nederlandse positie m.b.t. de ingediende memoranda^ 

Ten aanzien van de volgende punten kan Nederland ten behoeve van 

de besprekingen ter voorbereiding van de Europese Raad te Athene 

de volgende positie innemen, waarbij zij de Franse ideeën zoals 

hierboven omschreven blijft afwijzen op de daar vermelde gron

den . 

Harmonisatie van wetgeving 

Normali s ati e 

Overheidsaanscheif fingen 

Handelspolitiek 

Totstandkoming nieuwe programma 1s 

Samenwerkincï tussen ondernemingen en industriebeleid 

Wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technolo

gieën • 

(De Commissie zal zeer binnenkort een document opstellen ter voor

bereiding van de Speciale Raad van 9 november. De'REZ van 4 novem

ber zal zich over dit document moeten uitspreken.) 

De werkzaamheden met betrekking tot de harmonisatie van wetgeving 

dienen met kracht te worden hernomen. Afgewacht dient te worden wat 

de betekenis is van de door de Franse delegatie in de Interne Markt

raad van 26 oktober j.1. gelegde kopoeling tussen de voortgang van deze wer^-

zaaTheden en het nieuwe handelspolitieke instrument. Er is geen a f 

leiding het Nederlandse standpunt met betrekking tot de derde landen 

x , V o o r de goede orde zij hier vermeld dat het Enoraie- en Verver 
beleid, wat ook onder de noemer nieuw beleid valt, M mam 
niet wordt behandeld. 



richtlijn te herzien. Procedures welke de besluitvorming met betrek

king tot de harmonisatie van v/etgeving kunnen versnellen zoals door 

de Commissie en de Belgische delegatie naar voren gebracht v/orden be

groet en zullen grondig moeten worden bestudeerd. 

Zoals in het Benelux-memorandum over de werking van de interne markt 

van de EEG is uiteengezet hecht Nederland grote waarde aan een ef

fectieve toepassing van de bestaande instrumenten en mogelijkheden. 

Verdergaande wederzijdse erkenning van controles en certificaten is 

een effectief middel voor de afbraak van handelsbelemmeringen. 

Het streven gericht op de ontwikkeling van Europese normen voor pro-

dukten kan volledia worden onderschreven met inachtneming van het 

hierboven op pag. 4 gestelde. Op zich bestaan geen bezwaren teaen de 

prioriteit voor normen voor nieuwe produkten. Bedacht moet echter 

worden dat het initiatief ter zake in hoge mate bij het bedrijfsleven 

ligt. De gedachte van de Commissie van een kritisch onderzoek naar de 

rechtvaardiging van bestaande normen en technische voorschriften 

die onder overheidsverantwoordelijkheid vallen is op zich uitstekend. Ge

zien de omvang van werk die dit met zich brengt kan v/orden afgevraagd 

of uitvoering van deze gedachte prioriteit moet hebben. Eerste prio

riteit moet dè ̂ uitvoering van de richtlijn betreffende een informatie

procedure op het gebied van normen en technische voorschriften heb

ben v/elke maart j.1. is aangenomen en waarvoor een versterking van 

CEN en CENELEC vereist is. Meer in het algemeen dient het beleid 

zoals dit onder meer is neergelegd in de brief van Commissaris Narjes 

aan de Interne Markt Raad van 2 6 oktober ondersteund te v/orden. On

derzocht dient echter te worden in hoeverre de suggestie van de Com

missie over communautaire arbitrage ingeval van dreigende conflicten 

ondersteuning verdient. 

Ook ten aanzien van het overheidsaanschaffingsbeleid /dienen de be

lemmeringen op de gemeenschappelijke markt te v/orden opgeheven zonder 

dat men discrimineert naar het al dan niet Europese karakter van 

ondernemingen en produkten. 

Zoals boven gesteld kunnen de Britse ideeën over de liberalisering 

van de v/ereldhandel volledig worden onderschreven. Indien Nederland 

in het kader van een algemeen compromis akkoord gaat met het nieuwe 

handelspolitieke instrument dient dit gezien te worden als een grote 

concessie. De tijdelijke tariefverhoging voor nieuwe produkten kan 

slechts in zeer uitzonderlijke gevallen met inachtneming van de 

regels van het GATT worden toegestaan en in relatie tot de mate waar

in in derde landen zoals de VS en Jaoan een dergelijke bescherming 



aan de hetzelfde produkt producerende industrie v/ordt geboden. 
Zonder zoals boven aangegeven, het strikte subsidiariteitsbeoi:. 
van de BRD te onderschrijven kan Nederland de gedachte van de BRD 
steunen dat nieuwe programma 1 s op zakelijke criteria dieren te wor-
den bepaald. Het is niet zinvol deze criteria tot in details vast 
te stellen. Het lijkt eerder aangewezen de werkwijze te kiezen zoal s 
die bij ESPRIT is gevolgd: de Commissie is in nauwe samenwerkina met 
het deelnemende bedrijfsleven tot een voorstel gekomen. Deze werk
wijze kan een eindeloze discussie in Brussel voorkomen over de crit-
ria waarbij Lid-Staten de besprekingen bemoeilijken omdat het pro
gramma hun bedrijfsleven niets lijkt op te leveren en/of definities 
van Europese ondernemingen worden gewenst. Nederland kan met Frank
rijk instemmen dat het niet nodig is dat elke Lid Staat aan ieder 
project meedoet. Bij een erroot aantal en grote diversiteit in prociramrrar s zal 
mogelijk een evenwichtige verdeling over de Lid-Staten worden be
reikt . 

De keuze van deze werkwijze betekent dat men de instelling van een 
apart industrieel Fonds zoals voorgesteld door de Belgische dele-
qatie en de door Frankrijk vooraestelde "agences euroDeennes" af-
v/ijst. Men heeft nietveel fantasie nodig om te concluderen dat de 
instelling van een nieuw fonds of van deze agences een moeizame en een 
zeer langdurige discussie oplevert, tenzij men de "agences" buiten c 
EEG op wil zetten. Dit laatste zal de samenwerking binnen de EEG 
niet bevorderen noch de herstructurering van de EEG-begroting. De 
hier -.bepleiteWerkwijze volgens totstandgekomen programma 1 s en pro
jecten zullen daarentegen uit de EEG-begroting dienen te worden ge
financierd met inachtneming van de bevoegdheden van het Europees 
Parlement. 

Grote projecten (van het type Kanaaltunnel) op het gebied van trans
portinfrastructuur worden op dit moment prematuur geacht gezien de 
onduidelijkheid in de toekomstige financiële positie van de Gemeen
schap. 
Keer in het algemeen kan Nederland zich positief opstellen m.b.t. 
de voren gebrachte ideeën om samenwerking tussen ondernemingen te 
stimuleren. Wanneer er belemmeringen van fiscale en vennootschaps
rechtelijke aard bestaan voor samenwerking tussen ondernemingen die
nen deze te worden weggenomen. Het gaat hier nietalleen om het 
creëren van nieuwe instrumenten maar ook om afschaffen van bestaan, \ 
allerlei soortige belemmerende regels. Nederland verwelkomt de 
door de Commissie en ook door Frankrijk voorgestelde liberalisering 
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van de kapitaalmarkt. Een grote communautaire kapitaalmarkt is es£€ 

tieel voor de bevordering van de economische ontwikkeling. BÍJ r > si 

mulering van de Samenwerking moet de toepassing van de concurrentie-

en stcunbepalingcn worden gewaarborgd. Hel is zij van menincr dat bet 

kartelbeleid beter op het industriebeleid kan worden afgestemd. I%t 

voorstel van de Commissie inzake groepsgewijze vrijstelling met 

betrekking tot de samenwerking tussen ondernemingen op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling om de industriële samenwerking op dit 

terrein te vergemakkelijken moet met spoed worden bestudeerd. Neder

land ondersteunt de gedachte van de Commissie om kaderlijnen vast 

te stellen voor het verlenen van overheidssteun ten behoeve van door 

ondernemingen uitgevoerde onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden. 

De Franse ideeën met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe methc 

des van financiële ondersteuning op het terrein van technologische 

innovatie en industriële samenv/erking zijn zeer vaag. VTel kan Neder

land er mee instemmen dat een groter gedeelte van de begroting 

v/ordt gereserveerd voor dit beleid. 

Nederland meerit dat Europese projecten op het gebied van research 

in een precompetitieve fase moet v/orden gestimuleerd door financiële 

stimulansen. Er dienen in deze fase geen mededingingsbeperkingen 

te bestaan, non-tarifaire belemmeringen dienen te worden afgebouwd 

en de benodigde normen te v/orden geharmoniseerd. Deze gelijktijdig

heid is essentieel in deze aanpak en dient opgenomen te zijn 

in het'project of orocyrammavoorstel. . • 

Na de R & D-fase dienen de bedrijven met de commerciële ontv/ikkelin 

hun "eigen plan" te trekken.Stimulering door de overheid van samen

werking tussen bedrijven mag er niet toe leiden dat bedrijven tot 

onjuiste bedrijfseconomische besluiten komen zodat zij om te over

leven permanente ondersteuning en bescherming van de overheid nodig 

hebben. 

Ten aanzien van de door de Commissie gedane voorstellen op het 

terrein van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelMiBJ^MLJ^^ 

avanceerde technologieën kan hier worden volstaan met een herhaUi-

van de Conclusie van de Coördinatie Commissie van 19 oktober. 

1. Nederland hechl onverminderd aan de doelstellingen van het Kader

programma en kan zich nog immer verenigen met het Commissie-vooi 

stel om hiervoor een bedrag van 3.750 MECUS voor de periode 19M* 

1987 te reserveren; een en ander uiteraard voorzover de uitkomst 



van de post-Stut tgar 1. exercitie zodanig i :> dat deze middelen cx 
inderdaad beschikbaar zullen zijn voor het kaderprogramma. 

2. Neder]and is er voorstander van dat de Resolutie zo snol mogelij) 
in e e n I? a i i d S1 > e S1 u i t v/or d b 0 En Cje2 e t; 

3 . Nederland hecht groot belang aan een spoedige afronding van de 
besluitvorming en deze zeker een onderdeel moet zijn van de besl 
ten in het kader van de post Stuttgart exercitie; 

4. Nederland hoopt dat de besluitvorming t.a.v. het ESPRIT prograntm 
tijdens de Onderzoekraad van 5 november geheel afgerond kan word 

5. Nederland is er voorstander van dat de behandeling in raadskader 
van de Commissievoorstellen betreffende de Biotechnologie en de 
Telecommunicatie met voortvarendheid ter hand kan worden genomen 
Te dien einde zou de Commissie kunnen worden uitgenodigd om haar 
mededelingen op korte tejrmijn nader in concrete voorstellen uit 
te werken. 

De meer specifieke Franse gedachten over de uitwisseling van onder
zoekers kan v/orden ondersteund zonder dat hier noodzakelijkerwijs 
een nieuw "agence" of speciaal fonds behoeft te worden gecreëerd. 


