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_De Interne Markt: versterking van de technologische basis van 
de Gemeenschap. "~ 

. Algemeen. 

1.1 De Nederlandse regering is verheugd dat de Europese Raad 

van Dublin is overeengekomen dat verdere maatregelen ge

nomen dienen te worden om de technologische basis van de 

Gemeenschap te versterken en de Commissie heeft uit-

nodigd een ontwerp-actieprogramma aan de volgende 

Europese Raad voor te leggen, waardoor een geïntegreerde 

benadering op de verschillende actie terreinen mogelijk 

wordt. 

1.2 De Nederlandse regering is van mening dat naast een op 

convergentie gericht macro-economisch beleid, waarbij de 

versterking van de economische en monetaire samenwerking 

een belangrijk instrument vormt, een vrije interne markt 

voor producenten en consumenten een noodzakelijke voor

waarde vormt voor de groei van de volkshuishoudingen van 

de Gemeenschap. Alleen wanneer de handel tussen de 

Lid-Staten bevrijd wordt van de belemmeringen die nog 

steeds bestaan en het wetgevend en administratief 

ingrijpen zoveel mogelijk beperkt wordt, zal dit het 

bedrijfsleven de noodzakelijke impulsen verschaffen om te 

investeren, zodat het in staat is de concurrentie te 

weerstaan van met name de Amerikaanse en Japanse 

ondernemingen. Bet voortgaande terreinverlies van het 

Europese bedrijfsleven maakt initiatieven en impulsen op 

communautair niveau binnen afzienbare tijd noodzakelijk. 

Zonder een vrije interne markt zal de bestaande 

technologische basis van de Gemeenschap in gevaar komen, 

laat staan worden versterkt. 

1.3 Gezien de brede consensus over de versterking van de 

technologische basis van de Gemeenschap, meent de 

Nederlandse regering dat het stadium van de grote plannen 

en blauwdrukken voor de toekomst ruimschoots is 

gepasseerd. Hier ligt een taak voor het bedrijfsleven. 

Maar ook op communautair niveau dienen er concrete 

maatregelen genomen te worden, waarvan op politiek niveau 

de prioriteit is vastgesteld. Er is dringend behoefte aan 

een praktisch gericht voorwaarden-scheppend beleid van de 

Gemeenschap. 



Bij het vaststellen van de prioriteiten zal een tijd
schema voer de besluitvorming moeten worden vastgesteld 
waardoor op politiek niveau controle kan worden uitge
oefend over de voortgang van de werkzaamheden. 

1.4 Indien er op politiek niveau overeenstemming bestaat over 
de prioriteiten, wegens het vitale belang van de 
Gemeenschap dat hier mee is gemoeid, moeten de Lid-staten 
overtuigd worden dat het in aller belang noodzakelijk is 
af te zien van het unanimiteits vereiste. Voor het voeren 
van een slagvaardig beleid zullen er ter uitvoering van 
deze Raadsbesluiten meer bevoegdheden aan de Commissie 
moeten worden gedelegeerd dan thans het geval is. 

De Nederlandse regering acht de volgende onderwerpen priori
tair . 

2 Formaliteiten en controles aan de grens 

2.1 Aangezien de formaliteiten en controles aan de grens be
langrijke kosten met zich brengen dienen deze tot de 
hoogst noodzakelijke te worden teruggebracht en te worden 
geharmoniseerd. Het is verheugend dat het enig document 
recentelijk is aangenomen. Bij de invoering van het enig 
document zal ten volle geprofiteerd moeten worden van de 
mogelijkheden die de systemen van geautomatiseerde uit
wisseling en behandeling van gegevens bieden. Een 
efficiëntere werkwijze van de douane, maar ook vanuit 
bedrijfsleven kan daarmee worden bereikt vooral wanneer 
het bedrijfsleven rechtstreeks in verbinding komt te staan 
met het douane systeem. 

2.2 Het CADDIA project (Coördination in Data and Communication 
for Imports/Exports and Agriculture) dient daarom met 
kracht te worden ondersteund. 
De Nederlandse regering hecht grote waarde aan het CID 
project (gecoördineerde ontwikkeling van geautomatiseerde 
administratieve procedures) dat de Commissie in dit kader 
heeft voorgesteld. De Raad van Ministers dient op korte 
termijn een tijdschema op te stellen voor de 
besluitvorming ter zake. De Gemeenschap dient hiervoor 
middelen op de begroting te kunnen reserveren. 



2.3 Het enig document vormt volgens de Nederlandse regering 
niet het eindpunt van de mogelijkheden tot vereenvoudi
ging. Het formulier zoals thans door de Benelux gebruikt, 
voor goederen die uitsluitend aan BTW zijn onderworpen, 
waar het gaat om één door één partij opgemaakt formulier 
dat bij grensoverschrijding moet worden overhandigd, 
dient nadrukkelijk in de beschouwing te worden betrokken. 
De Nederlandse regering acht het in dit verband van het 
grootste belang dat de 14e BTW-richtlijn spoedig wordt 
aangenomen. 

2.4 De Nederlandse regering hecht grote waarde aan een 
strikte naleving van Richtlijn 83/643 met betrekking tot 
de grensfacilitaties• Zij verzoekt de Commissie om nog 
dit jaar, derhalve voor de daarvoor voorziene termijn, 
verslag uit te brengen over de toepassing van de 
richtlijn. De Lid-Staten dienen af te zien van de in de 
richtlijn geboden mogelijkheid tot uitstel van de 
toepassing van de bepaling, waarin de openingstijden voor 
de douaneposten zijn geregeld. 

3. Normen 

3.1 Het is dringend gewenst dat de versterking van de interne 
markt op het gebied van nieuwe technologische apparatuur 
en diensten wordt ondersteund door een Europees 
normalisatie- en certificatiebeleid. De inmiddels in de 
EG bestaande en in ontwikkeling zijnde meldings- en 
harmonisatieprocedures op dit gebied dienen krachtig te 
worden voortgezet, waarbij de inspanningen zich primair 
zouden moeten richten op nieuwe technologische 
ontwikkelingen. 

3.2 Het Europese bedrijfsleven dient, waar nodig in 
samenwerking met de nationale overheden en de EG, een 
prioriteitenschema op te stellen ten behoeve van de 
totstandkoming van Europese normen en eventueel 
certificatie-systemen voor produkten of produktgroepen, 
waarbij nieuwe technologieën worden toegepast. De 
werkzaamheden van CEN/CENELEC zouden zich op deze 
prioriteiten moeten richten, waarbij zij de Europese 
normen in nauwe samenwerking met de mondiale normalisatie 
instellingen ISO/IEC ontwikkelen. Op basis van contracten 
tussen de EG en CEN/CENELEC kunnen de desbetreffende 
werkzaamheden een gerichte financiële steun van de 
Gemeenschap ontvangen. 



Van essentieel belang hierbij is dat de 
besluitvormingsprocedures in CEN/CENELEC bijdragen tot 
een snel en op nieuwe ontwikkelingen anticiperend 
handelen . 
De Lid-staten (en bijv. ook de Europese PTT's) dienen bij 
hun inkoopbeleid de Europese normen en 
certificatie-systemen te hanteren. A 

3 De Nederlandse regering is van mening dat de nieuwe 
richtlijnsystematiek van de algemene verwijzing naar 
normen, zoals die in de mededeling van de Europese 
Commissie van 19 januari 1985 wordt uiteengezet zich bij 
uitstek leent voor toepassing bij produkten of 
produktgroepen waarbij nieuwe technologieën worden 
toegepast. 
Wil er ten volle profijt getrokken kunnen worden van 
Europese normen, dan dienen als noodzakelijke 
voorwaarde de nationale overheden af te zien van het 
stellen van aanvullende eisen. 

Overheidsopdrachten 

1 De huidige situatie op het gebied van overheidsaan-
schaffingen op Gemeenschapsniveau is onbevredigend. De 
formele liberalisatie en procedurele harmonisatie in de 
ter zake bestaande richtlijnen heeft hoofdzakelijk 
betrekking op traditionele produktmarkten en laat 
bovendien veel ruimte voor de nationale overheidsinkopen. 
De grote industriepolitieke belangen op de technologische 
geavanceerde gebieden (telecommunicatie, openbare nuts
bedrijven) en de daarmee samenhangende omvangrijke 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten vereisen een 
daadwerkelijke openstelling van de markt voor 
overheidsopdrachten. Voor projecten die door de EIB 
worden gefinancierd zou zulks een eis dienen te zijn. 

2 De openstelling van de markt voor overheidsopdrachten 
wordt bevorderd, wanneer een grotere doorzichtigheid tot 
stand kan worden gebracht. Het verdient dan ook naar de 
mening van de Nederlandse regering aanbeveling het over
heidsbeleid in de Lid-staten te inventariseren op het 
gebied van de meer geavanceerde technologie, waarbij de 
ontwikkelingsopdrachten en het aanschaffingsbeleid van d< 
nationale overheden een belangrijk rol spelen. 
De Europese Commissie wordt verzocht deze inventarisatie 
ter hand te nemen. Een dergelijke inventarisatie kan 
dienen voor de verdere liberalisatie van de markt voor 
overheidsopdrachten. 



•3 Op het gebied van de telecommunicatie speelt het 
nationale overheidsbeleid een zeer belangrijke rol. De 
Nederlandse regering is van oordeel dat aan de 
aanbeveling van 12 november 1984 inzake de ten 
uitvoerlegging van de harmonisatie op 
telecommunicatiegebied en de eerste fase van openstelli 
van de markt voor overheidsopdrachten op dit gebied 
concrete invulling gegeven moet worden, waarbij de 
openstelling van de markt op dit gebied uitgebreid zou 
kunnen worden tot 100% in 1990. 

4.4 Ten slotte wordt de openstelling van de markt van over-
heidsaanschaffingen op het gebied van telecommunicatie-
apparatuur bevorderd wanneer bij de aankoop de politiek 
van meer dan één aanbieder wordt toegepast. Deze 
openstelling dient ook te gelden voor ondernemingen die 
samenwerken met ondernemingen van buiten de Gemeenschap. 
Immers, samenwerking met Japanse of Amerikaanse onder
nemingen bevat een bijdrage aan de noodzakelijke 
overdracht van technologie op dit gebied en de 
totstandkoming van wereldwijde normen. 

5. Mededinging en steunmodaliteiten 

5.1 Op het gebied van de mededinging dient de Europese 
Commissie te waken voor het handhaven van zodanige 
concurrentieverhoudingen dat de eenheid van de gemeen
schappelijke markt niet in gevaar wordt gebracht. 
Anderzijds wordt de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
in belangrijke mate bepaald door nauwe samenwerking 
tussen ondernemingen. 
Het Verdrag biedt de Commissie evenwel een ruime 
mogelijkheid om door middel van ontheffingen van het 
kartelverbod en het verbod van staatssteun samenwerking 
tussen ondernemingen te bevorderen, dus om overheids
subsidies aan het bedrijfsleven toe te staan, indien 
hierdoor het concurrentievermogen van de Europese indus
trie op de wereldmarkt wordt bevorderd. Zowel onder
nemingen als nationale overheden hebben er baat bij om 
duidelijkheid te hebben omtrent de vraag welke 
samenwerkingsvormen tussen ondernemingen en welke vormen 
van staatssteun geacht kunnen worden aan deze eis te 
voldoen. Met name op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling blijkt de behoefte hieraan groot. De 
Nederlandse regering is verheugd over de Commissie 
verordening inzake groepsgewijze vrijstelling met 
betrekking tot samenwerking tussen ondernemingen op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling. 



Bovendien acht de Nederlandse regering het van belang dat 
de nationale kartel wetgeving van de onderscheiden 
Lid-staten zodanig wordt ingericht dat een soepele 
grensoverschrijdende samenwerking tot stand kan worden 
gebracht. 

5.2 De Nederlandse regering dringt er bij de Commissie op 
aan zeer binnenkort een steuncode voor R&D op te stellen 
waarin wordt aangegeven welke vormen van steun op voor
hand acceptabel zijn. Meer in het algemeen wil zij 
bepleiten dat de Commissie een ruim gebruik maakt van 
gemeenschappenjke vrijstellingsverordeningen en steun-
codes. Daardoor zullen ondernemingen en Lid-staten een 
grotere zekerheid en slagvaardigheid krijgen bij het 
ontwikkelen van nieuwe beleidsplannen die passen in het 
streven om de concurrentiepositie van het Europese 
bedrijfsleven te versterken en de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën te bevorderen. 

5.3 Zonder een krachtiger aanpak van de coördinatie en harmo
nisatie op fiscaal gebied zijn economische convergentie 
en een homogene interne markt zonder mededingingsdistor
sies ondenkbaar. De autoriteit van de Commissie t.a.v. 
dit beleidsterrein dient met dit doel te worden ver
sterkt, terwijl ook hier soepeler besluitvormingsproce
dures dienen te worden overeengekomen. De Commissie dient 
te worden uitgenodigd te rapporteren over de voortgang 
van de werkzaamheden m.b.t. de fiscale dossiers. 

6. Opleiding, onderwijs en arbeidsmarkt 

6.1 Versterking van de technologische basis van de 
Gemeenschap vereist naar het oordeel van de Nederlandse 
regering een lange termijn visie, waarbij de relatie 
onderwijs een belangrijke rol speelt. 
Alhoewel de verantwoordelijkheid voor onderwijs-aan-
legenheden bij de individuele Lid-staten ligt, zou 
onderzocht kunnen worden enerzijds waar de EG stimulerend 
kan optreden en in welke mate activiteiten van de 
individuele Lid-staten in de relatie onderwijs en 
technologische ontwikkeling op elkaar afgestemd kunnen 
worden anderzijds. 
In dat verband wordt de Europese Commissie voorts ver
zocht de mogelijkheden te onderzoeken voor de totstand
koming van Europese Centres of Excellence. 
Daarbij gaat het ook om activiteiten op het gebied van 
voorlichting en ontwikkeling van onderwijsprogramma's ge
richt op het vergroten van het bewustzijn op dit gebied. 



De introductie van nieuwe technologieën zal onontkoombaar 
leiden tot verschuivingen in de 
werkgelegenheidsstructuur. Wil de Europese industrie zijn 
concurrentiekracht versterken, dan zal dit proces niet 
mogen worden belemmerd. Wel zal, ook op h«t niveau van de 
Gemeenschap, alles in het werk gesteld moeten worden de 
dynamiek van de arbeidsmarkt te vergroten ten einde de 
beroepsbevolking optimale kansen op werk te bieden. 
Naar het oordeel van de Nederlandse regering dient de 
introductie van nieuwe technologieën derhalve ondersteund 
te worden door overleg tussen de sociale partners ter 
zake . 

7. Onderzoek en ontwikkeling 

7.1 In het voorgaande is aangegeven dat naar het inzicht van 
de Nederlandse regering de versterking van de technolo
gische Gemeenschap voornamelijk gebaseerd moet zijn op 
het vrije marktmechanisme. Prioriteit dient derhalve ge
geven te worden aan het wegnemen van die factoren die een 
onbelemmerde en non-discriminatoire werking van het 
marktmechanisme binnen de Gemeenschap in de weg staan. 

Het bovenstaande neemt evenwel niet weg dat op communau
tair niveau een stimulans gegeven kan worden aan onder
zoek- en ontwikkelingsactiviteiten zoals die door het be
drijfsleven ontplooid worden. Een dergelijke stimulans 
zal leiden tot een groei van de onderzoekuitgaven, waar
voor binnen de Europese begroting ruimte voor gecreëerd 
dient te worden. Het verheugt de Nederlandse regering dat 
de Raad van Gouverneurs van EIB leningsmogelijkheden ter 
zake open heeft gesteld. 
Het is in het bijzonder van belang dat op EG-niveau een 
technologische infrastructuur ontstaat die samenwerking 
tussen ondernemingen en onderzoekinstellingen uit de 
Lid-staten bevordert. Een dergelijke samenwerking, waar
bij gedacht moet worden aan de totstandkoming van com
puternetwerken, de uitwisseling van onderzoekers e.d. 
heeft bovendien als voordeel dat het een belangrijke sti
mulans vormt voor de totstandkoming van de reeds genoemde 
Europese normen voor produkten en produktgroepen waarbij 
nieuwe technologieën worden toegepast. 

7.2 Het sterk uiteenlopende ontwikkelingsniveau van de Lid
staten geeft er aanleiding toe dat niet volstaan zou 
moeten worden met deze samenwerking. In dat verband zou 
gedacht kunnen worden aan een procedure zoals die door de 
ESA gehanteerd wordt. 



Naast een basisprogramma, waaraan alle Lid-staten 
deelnemen, kan, in nauw overleg tussen Europese Commissie 
en het betrokken bedrijfsleven een aantal concrete 
onderzoek- en ontwikkelingsprojecten geselecteerd worden, 
waaraan uitsluitend geïnteresseerde Lid-staten deelnemen; 
projecten, die eveneens gericht kunnen zijn op de 
vernieuwing van verouderde industrieën. 

8. Grote projecten. 

8.1 De Nederlandse regering is van oordeel dat uit 

verschillende overwegingen het aanbeveling verdient de 

uitvoering te entameren van die infrastructurele projecten 

die enerzijds duidelijk bijdragen tot de versterking van 

de economische structuur van de Gemeenschap en aantoonbaar 

economisch rendabel zijn anderzijds. Het moet gaan om 

investeringen die zich op redelijk korte termijn 

terugverdienen. Naast de impuls die hiervan uitgaat op 

onderzoek en ontwikkeling op communautair niveau, kunnen 

dergelijke projecten niet te onderschatten spin-off 

effecten hebben op onder meer de modernisering van het 

produktie-apparaat, samenwerking tussen ondernemingen 

binnen de Gemeenschap, alsmede op de versterking van het 

bewustwordingsproces m.b.t. de technologische Gemeenschap, 

zowel bij het bedrijfsleven als bij de publieke opinie. 

Projecten die in dit verband genoemd kunnen worden, zijn 

het Europees glasvezelnet voor telecommunicatie, een 

Europese snelle treinverbinding tussen de belangrijke 

economische centra van de Gemeenschap, een breedbandnet op 

basis van nieuw te ontwikkelen technologie, e.d., waarbij 

de mogelijkheden van ondersteunende financiering 

onderzocht dient te worden. 

9. Handelspolitiek 

9.1 Zoals in het voorgaande geschetst, is de Nederlandse 

regering van mening dat de versterking van de 

technologische basis van de Gemeenschap primair gevonden 

dient te worden in de voltooiing en de versterking van de 

interne markt. Daarmee ontstaat een duidelijke 

verbetering van het kader voor het bedrijfsleven om de 

concurrentiepositie t.o.v. Japan en de Verenigde Staten 

te verbeteren. 

Versterking van de concurrentiepositie op de wereldmarkt 

wordt op den duur niet bewerkstelligd door een kunstmatige 

handelspolitieke afscherming van de EG-markt voor nieuwe 

produkten. Gevreesd moet veeleer worden dat een dergelijke 

afscherming contraproduktief zal werken. 



9.2 De Nederlandse regering staat evenwel in principe posi
tief tegenover een aanpassing van de tariefstructuur aan 
de technologische ontwikkelingen, waarbij de scheidslijn 
tussen produkten uit de consumenten-elektJronica en die 
voor professioneel gebruik sterk zijn vervaagd. 
Voorstellen van de Europese Commissie ter zake, waarbij 
onevenwichtigheden worden weggenomen, zullen door Neder
land constructief worden benaderd, voorzover zij passen 
in de industriële doelstelling en in overeenstemming zijn 
met de GATT regels. 

Ten aanzien van de door de consumenten electrónica-
industrie bepleite vrijwaringsmaatregelen krachtens art. 
XIX GATT bestaan er naar het oordeel van de Nederlandse 
regering wellicht mogelijkheden om de nu bestaande zelf
beperkingsmaatregelen onder de een of andere vorm van 

GATT-discipline te brengen. 

10. Voortgang 
De Nederlandse regering acht het van het grootste belang 
dat de voortgang in het proces naar een versterking van 
de technologische basis van de Gemeenschap langs de 
bovenstaande aangegeven lijnen op politiek niveau wordt 
bewaakt. De Raad moet daartoe het geschikte kader schep
pen . 

4 maar.t 1985 


