
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie en Associatieproblemen 
van 3 november 1981 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens zijn 
zitting op 3 november 1981 de volgende agenda 
behandeld. 

1. Voorbereiding van de Onderzoekraad op 9 november 1981 
1.1 Oriëntatiedebat over de onderzoeks- en 

ontwikkelingsstrategie voor de jaren tachtig 
1.2 Micro-electronica 

2. Voorbereiding van de speciale Algemene Raad van 
10 november 1981 

2.1 Textiel: Multivezelakkoord 

De aandacht van de Ministerraad wordt gevestigd op 
de punten 1.1 en 2.1.. Voor het overige zou de 
Ministerraad zijn instemming kunnen betuigen met 
de voorliggende overwegingen en conclusies. 
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1. Voorbereidin2_Y^Q-^ê-2Q^5£^2ê^£^^^-22-i_02YS5^r 1981 

1.1 Oriëntatiedebat over de onderzoeks-en ontwikkel 3-
strategieën voor de jaren tacntig" ~ 

De Coördinatie Commissie besprak aan de hand van 
een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
opgestelde leidraad voor de Nederlandse interventie 
het door Nederland in te nemen standpunt m.b.t. 
de Commissie-voorstellen inzake wetenschappelijk 
en technisch onderzoek in de Gemeenschap voor de 
jaren tachtig. 
Het Ministerie van Economische Zaken 
betuigde instemming met de hoofdlijnen van 
bovengenoemde leidraad en ondersteunde het denkbeeld 
omtrent verdere voortgang van Gemeenschappelijk 
Onderzoek- en Ontwikkelingsbeleid 
daarbij beklemtonend dat deze inspanningen primair 
vanuit de industrie moeten komen, waarbij de 
overheid een ondersteunende functie vervult. 
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
dat eveneens instemming betuigde met de hoofdlijnen 
van bovengenoemde leidraad, stelde de interventie 
van de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
aan de orde, nadat door EZ de interventie van de minister 
van EZ was opgemaakt. 
De Coördinatie Commissie besloot dit vraagstuk 
voor te leggen aan de Ministerraad. 
De Coördinatie Commissie besloot voorts dat 
nader interdepartementaal overleg zal plaatsvinden 
teneinde de voorliggende concept-interventie 
onderling op elkaar af te stemmen gehoord de 
opmerkingen der betrokken departementen. 
Inzake de vergaderfrequentie van de Onderzoekraad 
sprak het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
voorkeur uit voor tenminste een Raadsbijeenkomst 
per jaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland in beginsel kan instemmen 
met de door de Commissie voorgestelde 
oriëntaties inzake gemeenschappelijk 
wetenschappelijk en technisch onderzoek 
voor de jaren tachtig, waarbij de 
Nederlandse interventies, die tijdens 
nader interdepartementaal beraad zullen 
worden geredigeerd, zullen verlopen 
langs de hoofdlijnen van de door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

/. opgestelde leidraad. 
De Coördinatie Commissie concludeerde 
voorts dat ingestemd kan worden met 
één bijeenkomst per jaar van 
de Onderzoekraad of zoveel vaker als 
nodig blijkt. 
De Coördinatie Commissie besloot het 
vraagstuk van de samenstelling van de Nederianase 
delegatie en welke bewindsman (bewindslieden) 
de interventie (s) zullen houden, aan de 
Ministerraad voor te leggen. 



1•2 Micro-elektronica 
De Coördinatie Commissie besprak de nog openstaande 
problemen betreffende het voorliggende Commissie
voorstel voor een Raadsverordening inzake optreden 
van de Gemeenschap op het gebied van de micro-
elektronische technologie, te weten de lijst van 
gezamenlijke projekten, de besluitvormingsprocedure 
en de financiering der projekten vanuit de EEG-
begroting. 
Zijdens het Ministerie van Economische Zaken werd 
medegedeeld dat in het kader van een algeheel 
compromis ingestemd kan worden met de voorgestelde 
lijst van projekten alsmede met het vermelden in 
de voorliggende verordening van een vast bedrag 
voor het totaal der EEG-bijdragen waarbij t.a.v. 
de hoogte van dit bedrag aansluiting wordt gezocht 
bij het Duitse standpunt, zijnde 30 MECU en 
t.a.v de steunpercentages voorkeur wordt uitgesproken 
voor vaste percentages. 
Inzake de besluitvormingsprocedure werd van de zijde 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorgesteld 
dat in het kader van een algeheel compromis ingestemd 
kan worden met de zgn. contrefiletprocedure, waarbij 
de Commissie alsnog besluiten kan nemen wanneer de 
Raad zich niet met gekwalificeerde meerderheid tegen 
de voorgestelde projecten uitspreekt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in het kader van een algeheel 
compromis kan instemmen met de voor
gestelde lijst van gezamenlijke projecten, 
met vermelding van een plafond voor 
voor het totaal der bijdragen uit de EEG-
begroting en met de besluitvormings
procedure conform het zgn. contrefilet. 



2• Voorbereiding van de speciale Algemene Raad van 
10 november 1981 

2.1 Textiel: Multivezelakkoord 

Het tweede Multivezelakkoord (MVA), dat in GATT-kader 
gesloten is, loopt op 31 december 1981 af. De in het 
kader van het MVA door de EEG afgesloten bilaterale 
textielakkoorden lopen in het algemeen eind 1982 af. 
Op 17 november a.s. zal te Genève de finale onder
handelingsronde beginnen om te komen tot een verlenging 
van het MVA. 

Het MVA reguleert de internationale handel in 
industrieprodukten tussen ontwikkelde en ontwikkelings
landen. Het MVA heeft als doelstelling geleidelijke 
liberalisering van de textielhandel. Van die 
liberalisering is tot op heden echter weinig terecht
gekomen, gezien het economische klimaat en de 
algemene situatie van de textiel- en kledingindustrie. 

In juli jl. heeft de Algemene Raad een mandaat vast
gesteld, op grond waarvan de Europese Commissie namens 
de Gemeenschap de onderhandelingen over verlenging van 
het MVA voert. Dit mandaat bevat echter geen duidelijke 
posities betreffende een aantal kernpunten, zoals de 
basisinvoerhoeveelheden onder een MVA-III. 
Verwacht mag worden dat te Genève grote druk op de EEG uit 
geoefend zal worden om zijn positie aan te passen en 
constructief aan verlenging van het MVA mee te werken. 

De speciale Algemene Raad van 10 november a.s. die 
zich uitsluitend met het MVA-probleem zal bezighouden, 
zal dan ook een aanvullend mandaat dienen 

vast te stellen. Eerst vlak daarvoor, op 6 november a.s. 
(in Comité-113 titulairen)zijn voorstellen van de 
Europese Commissie verwachtbaar op grond waarvan een 
compromis gezocht zal kunnen worden tussen de 
restrictieve opstelling van Frankrijk en Italië, de 
middenpositie van andere EEG-lidstaten en de liberale 
positie van Duitsland, Denemarken en Nederland. 

Wat betreft een der kernelementen, t.w. vaststelling van 
de basisinvoerhoeveelheden, zij gereleveerd dat Frankrijk 
en Italië aandringen op vaststelling daarvan, uitgaande 
van de gerealiseerde invoer (zg. cut-backs). Deze 
realisaties liggen voor hen vaak ver onder de toegestane 
invoermogelijkheden (recht op markttoegang). De andere 
lidstaten en in het bijzonder Nederland, de BRD en 
Denemarken zijn er zich van bewust dat een dergelijke 



positie te Genève onhoudbaar is en aanvaarden 
basisinvoerhoeveelheden uitgaande van de bestaande 
invoermogelijkheden. 

De Coördinatie Commissie stond stil bij de vraag 
of Nederland onverminderd aan het tot op heden 
geformuleerde standpunt (al neergelegd in de door 
de Ministerraad van 21 oktober jl. goedgekeurde 
conclusies van de Coördinatie Commissie) dient vast 
te houden, danwel dat Nederland actief dient mee 
te werken aan de opstelling van een compromis. 
Onverminderd vasthouden aan het standpunt betekent 
dat Nederland geen actieve bijdrage aan de opstelling 
van een compromis zou kunnen leveren. Wel actieve 
meewerking aan een compromis impliceert een bij
stelling van de Nederlandse positie. 

Zijdens het ministerie van Economische Zaken werd 
hierbij gewezen op mogelijke nuanceringen van 
de Nederlandse positie, zoals die aan de Interdeparte
mentale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP) van 
30 oktober jl. hebben voorgelegen, doch geen goed
keuring hebben kunnen weggedragen: mogelijkheid van 
invoegen van passief veredelingsverkeer (PW) in de 
basisinvoerhoeveelheden, verlaging van gevoelige 
contingenten in ruil voor compensaties bij andere 
produkten, andere groeipercentages. Daarbij werd 
aangetekend dat vermeden moet worden dat ontlasting van de 
markt van andere lidstaten wordt afgewenteld op de Nederlandse markt. 

Zijdens Ontwikkelingssamenwerking werd opgemerkt 
dat deze nuanceringen nogal ingrijpend zijn. Ook 
om binnenlandspolitieke redenen kon Ontwikkelings
samenwerking daarmee dan ook niet instemmen, meer 
in het bijzonder, niet, omdat die nuanceringen weinig 
precies zijn omschreven. Voorts is het noeilijk een 

precies standpunt in te nemen, zolang de nadere 
Commissievoorstellen niet bekend zijn. Wellicht 
dat die nog enige opening bieden. 



De Coördinatie Commissie bwloot aan de 
Ministerraad de volgende vraag voor te 
leggen: 
Dient Nederland onverminderd aan het 
eerder geformuleerde standpunt vast te 
houden? Dit zou betekenen dat Nederland 
zich buiten de discussie plaatst en niet 
actief kan meewerken aan het opstellen 
van een compromis; daarin zal het dan 
ook weinig van zijn desiderata kunnen 
terug vinden; 
dan wel: 
Dient Nederland actief mee te werken aan 
de opstelling van een compromis? Dit zou 
betekenen dat Nederland zich zal inspannen 
zijn uitgangspunten zo veel als mogelijk 
in het compromis opgenomen te krijgen. 
Daarbij zou tevens duidelijk dienen te 
zijn welke elementen van de Nederlandse 
stellingname een minimum vormen voor 
aanvaardbaarheid van een compromis. 
Avant de Ministerraad zal nogmaals nader 
interdepartementaal overleg plaatsvinden 
teneinde te bezien of en zo ja hoe een 
nadere Nederlandse standpuntbepaling 
concreet zou kunnen worden omschreven. 



Bijlage pt. 1.i. 
MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Onderzoekraad 9 nove 

Leidraad voor de Nederlandse IJ -tie * 

(n.a.v. het Commissiedocument Com(8l)574 def. 
het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek 
en de Europese Gemeenschap;voorstellen voor 
de jaren 1980) 

A. Draagwijdte van een O&O strategie 
1) Nederland ondersteunt een communautaire aanpak daar 

waar 
a) de EG-research en research coördinatie bestaa. 

sectorbeleid respectievelijk nieuw sectorbeleii 
(zoals m.n. het industriebeleid) in de Gemeen
schap steunt; 

b) de nationale inspanning aanvult, reep.verbeteirtj 
c) de nationale middelen, gelet op de onving, de 

duur en de risico's van het onderzoek, ontoerei
kend zijnenhet communautair uitgevoerde project 
voor de Gemeenschap als geheel van belang is. 

2. De nieuwe R&D-strategie, die de Commissie ontwikkelt 
(en in het kader van de mandaatsdiscussie presenteer 
en die vooral neerkomt op een suggestie aan de Raad 
voortaan meer gemeenschapsactiviteiten te ontwikke
len op het terrein van de industriële E&I- k&r. ir. :*.e: 
algemeen worden onderschreven. 
(Overigens kan worden opgemerkt dat de Commissie in 
zijn mededeling aan de Raad \ 23 oktober'jl«f ge 
teld Mpour lfindustrie en Europe une s trategie com
munautair "(Com(81)639) zich over de noodzaak van een 
meer industriële gerichtheid van het communautaire 
onderzoekbeleid nog duidelijker uitspreekt dan in 

- het onderhavige document). 
- 3) -

m) In de Coördinatie Commissie van 3 november 1981 
vastgestelde versie 



3) Nederland tekent bi t 2) het volgende aan: 

a) de belangen van grote en kleine landen bij consu-

nautaire R&D zijn dikwijls verschillend. Dit leidt 

vaak tot een frusterend proces van langzame "uit-

kleding" van een voorgesteld programma totdat de 

voor kleine landen interessante onderzoekgebieden 

tot een minimum zijn teruggebracht. Dit blijkt 

met name het geval te zijr. tij programma's die 

interessant zijn vanwege de mogeli;.-. industriële 

toepassing van de onderzoekresultaten. Als deze 

praktijk doorzet zal van een ccrj î.re ?_-.. 

gebieden die voor de industrie van belang zijn wei

nig terecht komen. 

b) Op het gebied van industriële R&L heeft de : : Z J H zsie 

nog relatief weinig ervaring. £ de Commissie zz 

dit gebied een actieve coördinerende en stimulerend 

rol kan vervullen zal met name afha . van het ver

trouwen dat de industrie in de Commissie stelt :n ie 

politiek geïnspireerde impasses te doorbreken. K#n # 

de besluitvormingsprocedure voor de uitvoenr. j v/~-

communautaire industriële R&D-prograzz\.z1 s z u i l z : -

danig moeten zijn, dat de industrie .enen op 

een duidelijke snelle en slagvaardige aanr^:. 

c) Het verschaffen van overheidssteun voor industriële 

R&D aan nationale ondernemingen leidt er dikwijls 

toe dat buitenlandse ondernemingen de entree op de

zelfde binnenlandse markt wordt ontzegd. 

tie tussen R&D-steun en ongewenste marktfragEIIi&t zie 

verdient nadere studie, ten eerste omdat door deze 

handelwijze de mogelijkheden van een gemeenschappe

lijke markt niet benut worden en ten tweede omdat 

ondernemingen uit de kleinere lidstaten aldus in 

een ongelijke concurrentiepositie worden gemanoe-

vreerd. 



) Kaast de (te versterken) gemeenschapsactiviteit zz 

het gebied van industriële R&D ter verbetering van 

de concurrentiepositie van de Buropese industrie 

dienen de in de Onderzoekraad van december 1979 af

gesproken prioritaire gebieden, t.w. r.i"„^, -r:r.-

stoffen, energie en landbouw als zodanig gehandhaafd 

te blijven. 

Nederland hecht echter ook aan het behoud van een 

actieve rol van de Commissie op het gebied van 

medische research, aangezien deze vorm van coördi

natie de efficiëntie en bruikbaarheid van het medisch 

onderzoek ten zeerste ten goede komt. 

Met betrekking tot de prioritaire ge._ 

landbouw en milieu kunnen de volgende opmer>inger. 

worden gemaakt. 

Energieonderzoek: Nederland ondersteunt het Commissie

voorstel meer aandacht te beet len aar. R&D t #b*v. 

energiebesparing en vervangende brandstoffen. Si; 2 e 

vaststelling en uitvoering van de c: -.:^:re ene?*" 

gie R&D-programma1 s zou het bedrijfsleven na....er :e-

trokken moeten worden. 

Overigens acht Nederland het van groot belang ¿aí ie 

research en ontwikkelingsinspanning wordt ondersteund 

door een stabiel klimaat van accijnzen en prijzen. Ir 

ontwikkelingsinspanning wordt immers extra gestii.uf.t-e: 

wanneer de marktindicaties duidelijk en zeker zijn. 

Landbouwonderzoek; de relatie tussen fe re n,2:a:^ 

landbouwonderzoek en de demonstratieprojecten dient 

meer aandacht te krijgen. Tevens zullen de 2 »-

kundige R&D-projecten beter ten dienste moe: 

van de algemene structuurpolitiek van de Gemeenschap. 

Milieuonderzoek: Nederland onderstem.: Het streven van 

de Commissie een grotere samenhang aan te brengen tU88< 

milieu-onderzoek en de andere onderzoekgebieden 

(energie, landbouw, grondstoffer.) . 

-Nederland -

http://gestii.uf.t-e


4) Kaast de (te verste: W»enschapsacti*iteit op 
het gebied van industriële BftB ter verbetering van 
de concurrentiepositie van de Suropese industrie 
dienen de in de Onderzoekraad v - •--r ' 
gesproken prioritaire gebieder, t#W« milieu, grond
stof fen, energie en landb zodanig gehandhaafd 
te blijven. 
Nederland hecht echter ook aan het behoud van een 
actieve rol van de Commissie op het gebied van 
medische research, aangezien deze vorm van coördi
natie de efficiëntie en bruikbaarheid, van het medisc 
onderzoek ten zeerste ten goed' ::.t. 
Met betrekking tot de prioritaire gebieden energie, 
landbouw en milieu kunnen de vol .de opmerkingen 
worden gemaakt. 
Energieonderzoek: Nederland c •reie^nt het Toamissie— 
voorstel meer aandacht te besteden R&E t.b.v. 
energiebesparing en vervangend randstof f er.. 3ij i 

vaststelling en uitvoer. "e communautaire ener
gie R&D-programinafs zou het bedrijfsleven nauwer be
trokken moeten worden. 
Overigens acht Nederland het var groot belang dat de 
research en ontwikkelingsinspanning wordt ondersteund 
door een stabiel klimaat van accijnzen en pri'zen. I r 
ontwikkelingsinspanning wordt immers extra gestimuleerd 
wanneer de marktindicaties duidelijk en zeker zijn. 

Landbouwonderzoek: de relatie tussen de resultaten van 
landbouwonderzoek en de demonstratieprojecten dient 
meer aandacht te krijgen. Tevens zullen de landbouw
kundige R&D-projecten beter ten dienste moe komen 
van de algemene structuurpolitiek van de Gemeenschap^ 
Milieuonderzoek: Nederland ondersteunt het streven van 
de Commissie een grotere samenhang aar te brm " r tas 
milieu-onderzoek en de andere onderzoekgebieden 
(energie, landbouw, grondstoffen). 

-Nederland -



Nederland acht het van belang dat bdgüOgg deze 0 & 0 - ? r o -

gramma's plaats worct inge oor sotiaal 
onderzoek, m.n. daar waar de i technologie en 
maatschappelijke veranderingen laten* is zoals b.v. c 
de maatschappelijke acceptatie v ieuwe technologieën. 

5) Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek 
Nederland staat in grote lijnen pc : tegenover 
de benadering zoals door de Commissie in dcc. 574 or.t-
vouwd. Het zal zijn definitief star.. e n aan 
de hand van de nog door de Commissie in een 
uit te brengen voorstellen* Vooruitlopend hierop kan 
wel nu reeds worden gezegd, dat hei als een van 
de vele Europese wetenschappelijke ce. . ~. 
den gezien en dat het G.C.0. op het gebied var. ccr.tra:t-
research daarom niet t.o.v. de nationale Laboratoria -_ -
uitzonderingspositie mag innemen. 

• Tevens kan worden opgemerkt dat verdere integratie var. 
het G.C.O. in het communautaire onc . oekbeleid zich 
dient uit te strekken tot alle onderdelen van het c o r > 
nautair beleid. 

6) De Gemeenschap dient er voor te waken, dat een groep als 
FAST, belast met het uitwerken van een ê xperi keel 
programma voor het doen van prognoses etc. een eigen 
leven gaat leiden. Een eventuele verlenging van het 
mandaat kan eerst worden overwogen wanneer de resultaten 
van de evaluatie van het PAST programma bekend zijn. 

B. Het voorgestelde kaderprogramma 
Nederland stemt in met een regelmatige lucide rresentatir 
van het geheel van communautaire R&D-activiteiten als r.ier-
door de mogelijkheid wordt geschapen sneller f,oud hout" te 
kappen en prioriteiten bij te stellen. Bijkomend voordeel 
zou zijn dat de lidstaten in staat worden gesteld de keuze 
tussen nationale, internationale en communautaire acties 
beter af te wegen. 
Voor het weloverwogen doen van deze keuze is het voorts 
van belang, dat de Commissie een beter inzicht verschaft 

- in -



in de contracten die i: \t kader VSO comeiunautaire 

onderzoek-inspanning worden verleend* 

Procedures en frequentie van Raaöszit:L: 

Nederland acht het van belang dat door een effectievere 

voorbereidingsfase de voorgestelde onderzoek-progranma'9 

sneller in het stadium van definitieve besluitv: 

komen. De bevoegdheden van Coreper er. 7RBST c. 

daarbij duidelijk onderscheiden te blijven* 

Een vergaderfrequentie van 1 x per :aar 1 ^t het oog

punt van continuïteit aanvaardbaar. Ier. hogere freque 

is alleen aanvaardbaar als de noodzaak zich z^^rtoe aan

dient. Dat kkn b.v. zijn een intensieve bes] an 

het "programme cadre". 

De financiering 

Aangezien de Commissie haar lfeerste atting" van de-

fondsen die nodig zijn ter uitvoering van de voorge

stelde strategie zonder verdere argumentatie en onder

bouwing heeft gepresenteerd, kan Nederland over de be

hoefteschatting van de Commissie geen oordeel uitspre

ken» 

Nederland acht het niet gewenst dat de financiering 

van communautaire R&D-activiteiten uit allerhande 

structuurfondsen geschiedt• 

Binnen de voor communautaire R&D beschikbare fondsen 

zou een groter deel beschikbaar moeten komen voor de 

indirecte acties. 


