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2. Diversen 
- Frans memorandum 
- Europees Instituut voor de Bestuurskunde 

De Ministerraad zou zijn instemming kunnen geven 
met de navolgende wijzigingen en conclusies. 
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Voorbereiding van de Begrotingsraad van 24 november 1981 

1 Begroting 1982 

Op 24 november a.s. zal de Raad zich in tweede lezing 
dienen uit te spreken over het begrotingsontwerp zoals 
gewijzigd en geamendeerd door het Parlement. Op de dag 
voorafgaande aan deze Raad zal concertatie plaats
vinden tussen Raad en Parlement. 
Het Parlement heeft ongeveer 160 amendementen en 
wijzigingen in het ontwerp van de Raad aangebracht. 
Deze hebben tot gevolg dat het Raadsontwerp 1982 
in totaal stijgt met 969 MECU voor wat betreft de 
vastleggingskredieten en 4 70 MECU voor wat betreft de 
betalingskredieten. 
De aandacht van de Ministerraad zij gevestigd op het 
feit dat een ontwerp-amendement om aan het Europees 
Instituut voor de Bestuurskunde te Maastricht, een 
subsidie van 300.000 ECU ter beschikking te stellen 
bij afwezigheid van een quorum in het Parlement niet 
kon worden aangenomen. 

De Coördinatie Commissie bepaalde het door Nederland 
in te nemen standpunt op de Raad ten aanzien van 
volgende onderdelen van de begroting: 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 

niet-verplichte uitgaven 
verplichte uitgaven 
concertatie Europees Parlement 
pensioenregeling leden Europees Parlement 
financiële samenwerking Turkije/Israël 
staal 
acties Noord-Ierland 
overige 

Ad a Niet-verplichte uitgaven 
Op grond van de bepalingen van art.203 EEG-verdrag 
heeft het Europees Parlement recht op het laatste 
woord bij de vaststelling van de ÊG-begroting '82 tot 
een hoogte van 210 MECU betalingskredieten en 
425 MECU vastleggingskredieten. De door het Europees 
Parlement aanvaarde amendementen betekenen evenwel een 
forse overschrijding van deze getallen. De Coördinatie 
Commissie meende, dat de delegatie in de Raad ernaar 
moet streven dat de amendementen in toto zoveel 
mogelijk gebracht worden binnen de hierboven genoemde 
bedragen. Wel dient de delegatie daarbij een zekere 
onderhandelingsruimte te hebben. Het werd derhalve 
niet opportuun geacht om binnen deze bedragen een 
precieze verdeling over de verschillende posten vast 
te leggen. Indien tijdens de Raad in laatste instantie 
zich een gekwalificeerde meerderheid zou aftekenen 
voor een geringe doorbreking van het maximum stijgings
percentage (MSP) dan zal Nederland de totstandkoming 
van een dergelijke gekwalificeerde meerderheid niet 
moeten verhinderen. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
amendementen met betrekking tot de niet-
verplichte uitgaven dienen te worden aangepast, 
opdat het totaal blijft binnen de grenzen 
van het MSP conform de bepalingen van art.203 
EEG-verdrag. Nederland zal uiteindelijk 
besluitvorming niet verhinderen, indien een 
geringe doorbreking van dit MSP noodzakelijk 
blijkt, teneinde tegengestelde posities binnen 
de Raad te verzoenen. 

De Coördinatie Commissie was voorts van 
oordeel dat bij een prioriteitenstelling 
van de bedragen van + 210 MECU betalings-
kredienten en 425 MECU vastleggingskredieten 
de volgende prioriteiten tot uitdrukking 
zouden moeten komen: 
- ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder 

hulp aan de niet-geassocieerde ontwikkelings
landen; 
Sociaal Fonds, in het bijzonder voor 
maatregelen ter bevordering van de werk
gelegenheid ; 
Regionaal Fonds met name convergentie-
bevorderende maatregelen; 

- energieprojecten met name op het gebied 
van nieuwe energiebronnen en energie
besparing ; 

- vervoer met name transportinfrastructuur 
mede gezien de Nederlandse activiteiten 
in het kader van de mandaatsdiscussie; 

- micro-elektronica. 

Ad b Verplichte uitgaven 
Het Europees Parlement heeft in de landbouwsector 
wijzigingsvoorstellen gedaan die betrekking hebben 
op het overbrengen van kredieten naar het reserve
hoofdstuk 100 en het wijzigen van de nomenclatuur. 
Beide wijzigingsvoorstellen kunnen bijdragen aan een 
grotere begrotingsdoorzichtigheid en een meer stringent 
begrotingsbeleid. Tevens heeft het Europees Parlemen-
door de Raad opgevoerde bedragen ten aanzien van de 
monetair compensatoire bedragen (MCB's) geschrapt. 
Voor wat betreft dit laatste was de Coördinatie 
Commissie van mening dat,zolang de afbraak van MCB's 
nog niet is gerealiseerd, bedragen daarvoor op de 
begroting moeten worden kunnen opgevoerd. Het des
betreffende voorstel van het Parlement zou dienen te 
worden verworpen. 



De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met de 
voorstellen van het Europees Parlement 
inzake de nomenclatuur en de overschrijving 
naar hoofdstuk 100 onder benadrukking van 
het technisch karakter van dit hoofdstuk. 
Voorts concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat de bedragen die 
ten aanzien van de MCB's in het reserve
hoofdstuk zijn geschrapt,weer in de 
begroting dienen te worden opgevoerd, waarbij 
echter voor wat betreft de hoogte van dit 
bedrag Nederland voor discussie openstaat. 

c. Concertatie met Europees Parlement 
In de aan de Raadszitting voorafgaande concertatie-
bijeenkomst met het Europees Parlement zal met name 
door het Europees Parlement de classificatie van de 
begrotingsuitgaven (verplicht/niet-verplicht) en de 
opname op de EG-begroting van leningen en het vijfde 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan de orde worden 
gesteld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland zich tijdens deze concertatie 
constructief kan opstellen met betrekking 
tot een overeenstemmingsprocedure over de 
classificatie van uitgaven. Voor wat betreft 
de budgettering van leningen en het vijfde EOF 
bevestigde Nederland het standpunt van voor
gaande jaren volgens welke de budgettering 
wordt afgewezen, maar het Europees Parlement 
volgens een informatieprocedure op de hoogte 
kan worden gesteld van het functioneren van 
het leningeninstrument en het EOF. Overigens 
bevestigde de Coördinatie Cfcranissie evenzeer dat een 
volgende EOF gebudgetteerd zou dienen te worden. 

d) Pensioenregeling leden Europees Parlement 
Het Europees Parlement heeft bij amendement een 
nieuwe begrotingslijn in de eigen Parlementsbegroting 
gecreëerd met het oog op een pensioenregeling voor 
leden van het Europees Parlement die thans krachtens 
de nationale regelingen geen recht op pensioen hebben. 
Ondanks het feit dat er een gentlemens agreement bestaat 
tussen Raad en Europees Parlement om zich niet in te 
laten met de "huishoudelijke" begroting van het 
andere Instelling, meende de Coördinatie Commissie, 
dat het Europees Parlement erop dient te worden 
gewezen dat voor het totstandbrengen van een dergelijke 
pensioenregeling een besluit noodzakelijk is van 
de Raad op voorstel van het Europees Parlement 
conform art.13 van de acte van de rechtstreekse 
verkiezingen \an de leden van het Europees Parlement. 



Het voorzitterschap heeft op de bijeenkomst met 
het Europees Parlement op 17 november dien
overeenkomstig het Raadsstandpunt uiteengezet. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland ermee kan instemmen dat 
de Raad in de concertatie met het 
Europees Parlement op 2 3 november zal 
duidelijk maken dat bij gebreke van een 
besluit ten principale een begrotingslijn 
ten behoeve van een pensioenvoorziening 
voor Europarlementariërs zonder grond is. 

Ad e Financiële samenwerking Turkije/Israël 
Het Europees Parlement heeft bij amendement de 
bedragen met betrekking tot het nog te sluiten 
vierde Financieel Protocol Turkije naar het 
reservehoofdstuk 100 overgebracht. 
Tevens is door het Europees Parlement Israël wederom 
geplaatst op de lijst van Middellandse-zeelanden 
waarmee financiële samenwerkingsakkoorden kunnen 
worden gesloten. 
Beide amendementen hebben geen consequenties voor 
de totale omvang van de begroting. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met beide 
amendementen van het Europees Parlement. 

Ad f Staal 
Door het Europees Parlement zijn bij amendement 
50 MECU op de begroting opgevoerd ten behoeve van 
sociale maatregelen staal. Dit is een voortvloeisel 
van het besluit van de Staalraad van juni 1981 
inzake de herstructurering staal. Ter zake van de 
financiële verwerking van het sociale volet van 
deze herstructurering heeft de REZ in juni besloten, 
dat Nederland in eerste instantie voor financiering 
middels nationale bijdragen zou pleiten; slechts 
indien alleen overeenstemming via overheveling uit 
de EG-begroting mogelijk zou zijn, zou Nederland 
zich bij een daarvoor noodzakelijke gekwalificeerde 
meerderheid kunnen aansluiten. 
Uit de tot op heden in Brussel gevoerde discussie 
over dit amendement blijkt, dat voor een PM-post 
op de begroting zonder de invulling van een bedrag, een-
gekwalificeerde meerderheid zal kunnen worden 
gevonden. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
- met behoud van de REZ-conclusie van 
19 juni - Nederland kan instemmen met een 
PM-vermelding op de begroting voor sociale 
maatregelen staal. 

Ad g Acties Noord-Ierland 
Het Europees Parlement heeft kredieten ten 
behoeve van woningbouwprogramma's in Belfast bij 
amendement op de begroting opgevoerd. De Raad 
had hiervoor in eerste lezing slechts een PM-post 
opgenomen. 
De Coördinatie Commissie was zich bewust van de 
politiek gevoelige aspecten van dit amendement, 
maar evenzeer van het feit dat het minder wenselijk 
is, dat buiten de alreeds bestaande Fondsen en 
leningsinstrumenten een nieuwe vorm van financiering 
zou worden gecreëerd. Gewezen werd daarbij op 
mogelijke precedentwerking. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland zich ter zake van dit 
amendement niet te geprononceerd zal 
opstellen. 

Ad h Overige 
Ten aanzien van de overige kleinere onderdelen 
van de EG-begroting 1982 zoals te behandelen op 
de Raad op 24 november a.s. werd in de Coördinatie 
Commissie geen discussie gevoerd noch werd een 
specifieke conclusie getrokken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat volstaan kan worden met bevestiging 
van het tot op heden door Nederland 
ingenomen standpunt. 



p 

1.2 Tweede herziene begroting 1981 

In de zitting van 16 tot 20 november behandelt 
het Europees Parlement de tweede herziening op de 
begroting 1981, zoals vastgesteld in ontwerp door 
de Raad op 19 oktober jl.. Deze herziening is 
met name het gevolg van meevallers in de garantie
sectie van het EOGFL. De vrijgekomen bedragen 
zouden gedeeltelijk kunnen worden besteed aan 
sociale maatregelen staal en een speciale voedsel
hulpactie voor de minstontwikkelde landen. Naar 
verwachting zal het Europees Parlement voorts een 
wijziging voorstellen om naast de al vastgestelde 
drie tranches nog eens 10 MECU ter beschikking te 
stellen voor voedselhulp Polen. Gezien het ontbreken 
van een Pools verzoek terzake, werd vooralsnog geen 
duidelijke conclusie getrokken, hoewel de 
Coördinatie Commissie van mening was dat in het 
licht van de eerdere besluiten van de Raad terzake 
een positieve benadering van Nederland op zijn 
plaats is. 

- De Coördinatie Commissie concludeerde 
voor wat betreft het sociale volet staal 
conform de hierboven onder punt l.l.f. 
opgenomen conclusie. 

- De Coördinatie Commissie bevestigde de 
Nederlandse instemming voor wat betreft 
de speciale actie ad 40 MECU ten behoeve 
van de minstontwikkelde landen. 

- De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
wanneer een daartoe strekkend Pools verzoek 
wordt gedaan, Nederland zich constructief 
zal opstellen voor wat betreft een actie 
ten behoeve van Polen. 



Diversen 

Het Franse memorandum over een "relance européenne" 
is onderwerp geweest van interdepartementaal overleg. 
Naar aanleiding van dit overleg lag een ontwerp 
evaluatie-nota voor. 
De vergadering stelde enige wijzingen in de tekst 
voor. 

Na het eens geworden te zijn over de 
tekstwijzigingen, concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat zij akkoord 
kon gaan met de evaluatie-nota zoals 
deze is aangehecht aan de conclusies. 

De Coördinatie Commissie werd geattendeerd op 
het feit dat de EG-begroting 1982 geen subsidie 
zal bevatten ten behoeve van het Europees Instituut 
van de Bestuurskunde. Mede gezien de schriftelijke 
toezegging van de heer Thorn aan de voorzitter 
van het Instituut, de heer Biesheuvel, 300.000 ECU 
hiervoor beschikbaar te stellen, betreurde de 
Coördinatie Commissie de gang van de begrotings
discussie, waarbij zowel de Raad als het Europees 
Parlement niet tot een positief besluit konden 
komen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat nader interdepartementaal overleg 
zal worden gevoerd teneinde te bezien 
of in de loop van 1981, bijv. bij 
gelegenheid van een aanvullende begroting, 
gelden op de begroting zouden kunnen worden 
opgevoerd. In elk geval op welke wijze 
een herhaling van de hierboven omschreven 
gang van zaken voor latere begrotingsjaren 
zou kunnen worden voorkomen. 



DGES 
6 november 1981 

2. Evaluatie van het Franse memorandum 
inzake relance européenne 

Algemeen 
Het Franse memorandum over de ontwikkeling van het beleid 
van de Europese Gemeenschappen is zonder twijfel een be
langwekkend document. Het is verheugend dat de nieuwe Franse 
Regering van meet af aan duidelijk te kennen geeft een ac
tief Europees beleid te willen volgen en dat zij, in de in
leiding van haar memorandum, een oprecht klinkende l pese 
geloofsbelijdenis aflegt. De analyse die in het memorandum 
gemaakt wordt van de zwakten van de huidige Gemeenschaps
structuur, met name wat betreft het ontbreken van duidelijke 
Europese beleidslijnen op het terrein van de regionale poli
tiek, de sociale politiek, de energiepolitiek en de industrie
politiek, kan in het algemeen door Nederland worden onder
schreven. Ook lopen de Franse gedachten omtrent de ontwikke
ling van het communautaire beleid als sleutel tot de oplos
sing van het herstructureringsvraagstuk parallel aan de onze. 

Het is overigens wel goed te beseffen dat het Franse memoran
dum bovenal een verzameling van actiepunten op diverse terrei
nen betreft, voornamelijk aan de hand van in het verleden ge
dane voorstellen van de Europese Commissie, en dat er niet m 
eigenlijke zin enige nieuwe structuur aan ten grondslag 1 
De beoogde relance bestaat dan ook voornamelijk uit het acti
veren van bestaande dossiers en in overeenstemming hiermee is 
ook dat, zoals in het memorandum wordt gezegd, geen enkele in
stitutionele vernieuwing wordt beoogd. Ook als compilatie heef1 

het Franse memorandum echter zekere verdiensten. 

De toonzetting van het memorandum moge, vooral in de inleiden
de paragrafen. Europees zijn, wat de inhoud betreft is de spe
cifieke Franse optiek onmiskenbaar. Dit komt vooral tot uit
drukking in de hoofdstukken gewijd aan de economische poli
tiek, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de handelspoli-



tiek. Sterk protectionistische en dirigistische geluiden 

klinken in die gedeelten dcor en op een aantal punten treedt 

in dit opzicht rechtstreekse strijdigheid met Nederlandse 

opvattingen naar voren. Daarentegen is het hoofdstuk over 

de Noord-Zuid problematiek weer conform de Nederlandse 

denkbeelden. De protectionistische en interventionistische 

instelling domineert het gehele Franse memorandum en maakt 

dat het geenszins als grondslag kan dienen voor een aanvaard

bare ontplooiing van het Gemeenschapsbeleid. De zwakke 

paragraaf over het sociale beleid noch de sterkere paragraaf 

over de Noord-Zuid problematiek doen aan dit negatieve totaal

oordeel veel af. 

Een speciale waarschuwing is wellicht nog op zijn plaats voor 

wat betreft het idee van een Europese samenwerking a la carte. 

In het memorandum wordt namelijk gesteld dat sommige acties 

beperkt kunnen blijven tot diè Lid-staten die daar speciaal 

belang bij hebben. Zulks wordt niet nader uitgewerkt, maar het 

is evident dat hier in beginsel een bedreiging van de belangen 

van Nederland alsook van de Gemeenschap in haar geheel in be

sloten ligt. 

Hoewel het memorandum een breed tableau van actieterreinen 

de revue laat passeren, wordt het transportbeleid in het 

geheel niet genoemd. In het licht van het accent dat 

Nederland op dit onderwerp legt in het kader van de mandaats

discussie is deze omissie te betreuren. 

Het valt evenzeer te betreuren dat het Franse 

memorandum het Europees beleid niet een budgettair 

kader heeft geplaatst. 

Economische politiek en handelspolitiek 

Het Franse memorandum spreekt over de noodzaak van een actieve 

economische politiek van de Gemeenschap ter bestrijding van de 

huidige recessie, zonder daarbij evenwel in details te treden. 

Wel wordt aansluiting gezocht bij het voorwoord van de Europese 

Commissie bij het vijfde middellange termijn-programma. De 

Franse Regering blijkt bij e.e.a. in het bijzonder het oog te 

hebben gericht op een ruimer gebruik van het communautaire le

ningsinstrument. Daarmee zouden de investeringen in de Gemeen

schap gestimuleerd en gericht kunnen worden. Het dirigisme van 



de Franse benadering doet zich hier gevoelen. Na de recente 
uitbreiding van de communautaire leningscapaciteit wordt een 
verdere vergroting door Nederland niet noodzakelijk geacht. 
Ten aanzien van het Europees Monetair Systeem is het op
merkelijk dat het Franse memorandum spreekt over de overgang 
naar een (niet: de) volgende fase. De opvatting dat nadere 
monetaire samenwerking eerst mogelijk is na een meer effectieve 
coördinatie van het economisch beleid is in de Franse tekst 
niet aan te treffen. 

Het betoog in het Franse memorandum verkrijgt een gloedvol 
accent wanneer gesteld wordt dat de ontwikkeling van het eigen 
beleid van de Gemeenschap niet mogelijk is dan op voorwaarde 
van het bestaan van een werkelijke buitenlandse handelspoli
tiek. Deze moet op zijn minst zo dynamisch zijn als die van 
de belangrijkste concurrenten en in dat opzicht wordt de sug
gestie gedaan dat de Gemeenschap zich dezelfde middelen ver
schaft als waarover de Verenigde Staten zouden beschikken om 
zich te weer te stellen tegen ongewenste invoer-stromen. In 
dit verband is het omineus dat het memorandum een krachtiger 
gebruik van het uitzonderingsartikel 115/EEG aanbeveelt ten
einde nationale afweermiddelen tegen invoer uit derde landen 
mogelijk te maken. Dit betekent een bedreiging van de interne 
markt. Op verschillende plaatsen wordt ook actie gesuggereerd 
tegen ondernemingen en investeringen van buiten de Gemeenschap. 
Het behoeft geen betoog dat deze opvattingen lijnrecht staan 
tegenover de Nederlandse, temeer daar de aanbevolen protec
tionistische politiek waarschijnlijk niet beperkt blijft tot 
de EG-markt, maar op de Franse markt als zodanig ("herovering 
van de binnenlandse markt") toepassing zal gaan vinden. Bet 
protectionistisch accent is in het bijzonder uitgewerkt ten 
aanzien van de handel in landbouwprodukten. 



Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
Zoals te verwachten was, legt het Franse memorandum in het 
bijzonder de nadruk op de versterking van de gemeenschapspre
ferentie in de agrarische sector. Het terugdringen van de in
voer van graansubstituten en de beheersing van de invoer van 
plantaardige olieën en vetten in het perspectief van (d.w.z. 
vóór) de toetreding van Spanje en Portugal worden hierbij met 
name genoemd. De kosten die gepaard gaan met inbreuken op de 
communautaire preferentie dienen volgens het Franse memorandum 
aan andere begrotingshoofdstukken dan dat van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid, afdeling garantie, te worden toegerekend 
In dezelfde lijnen liggen de Franse gedachten omtrent de be
vordering van de export en het afsluiten van kader-accoorden 
met derde landen. 

Deze gedachten spelen reeds een rol tijdens de discussies over 
het mandaat van 30 mei 1980 en de wezenlijke verschillen van 
opvatting tussen Nederland en Frankrijk zijn daarbij in volle 
omvang aan de dag getreden. 

Dit laatste geldt ook voor de Franse opvattingen inzake de 
differentiatie van de prijsgaranties van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid, volgens dewelke meer intensieve vormen 
van voortbrenging zwaarder moeten worden belast dan andere. 
Ook dit strijdpunt is reeds in de lopende discussie betrokken 

Nieuw is wellicht de suggestie dat landbouwproductie die zou 
geschieden met het oog op energie-opwekking (bio-massa) , in 
aanmerking zou moeten komen voor ondersteuning door het Land
bouwfonds . 

Sociaal beleid 

Het hoofdstuk over de "espace social" is na de Franse voor
aankondigingen te dien aanzien nogal teleurstellend. Het bevat 
ook volgens het eigen zeggen van Franse autoriteiten niet veel 
meer dan het lanceren van oude ideeën, zij het dat nu duidelijk 
is dat Frankrijk aan deze ideeën meer waarde hecht dan voor
heen. Het centraal stellen van de werkgelegeheid heeft 
natuurlijk de volledige Nederlandse steun. De opsomming 
van mogelijke actiepunten is echter uitgesproken mager 
en bevat weinig of niets dat zou wijzen in de richting 
van een gezamenlijk Europees anti-werkloosheidsbeleid. 



Met de meeste van de Franse suggesties uit dit hoofdstuk 

kan wel worden ingestemd. Zo vindt ook verbetering van de 

dialoog met de sociale partners Nederlandse instemming, 

maar aan de gesuggereerde noodzaak van het oprichten van 

nieuwe tripartiete overlegorganen moet ernstig worden getwijfeld. 

Dit slaat in het bijzonder op de gedachte dat naast het 

permanente Comité voor Arbeidsmarktvraagstukken nog 

behoefte zou bestaan aan een "celluie d'êvaluation des 

politiques de l'emploi. Onduidelijk is wat het memorandum 

bedoelt met de term "création d'emploi" als een bijzondere 

ESF taak. Nederland kan Frankrijk hierin volgen indien 

hiermee gedoeld wordt op vormen van beroepsopleiding 

en beroepservaring ter vergemakkelijking van de tewerkstelling. 

Een ander onderdeel waar Franse en Nederlandse opvattingen 

uiteenlopen betreft de hervorming van het Europees Sociaal 

Fonds, waarvan het memorandum stelt dat het in het bijzonder 

tot taak moet hebben het stichten van arbeidsplaatsen. Het 

is overigens opvallend dat het Franse memorandum in dit 

kader in het geheel niet rept van de mogelijkheden om het 

Europees Sociaal Fonds in het bijzonder dienstbaar te maken 

aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Wat in 

het memorandum gesteld wordt over de wenselijkheid van het 

oprichten van paritaire comités in industriesectoren die met 

een herstructurering zijn geconfronteerd, komt overeen met 

reeds lang bestaande Nederlandse desiderata. 

Al met al kan gesteld worden dat het hoofdstuk over het 

sociaal beleid het beeld oproept van de berg die een muis 

gebaard heeft. 

Onderzoek en ontwikkeling 

Op het terrein van onderzoek en ontwikkeling benadrukt he 

memorandum een aantal onderzoekprioriteiten. 

Daarnaast geeft het de Franse positiebepaling weer m.b.t. 

structuren en procedures, welke analoog in het door de 

Commissie t.b.v. de recente Onderzoekraad opgestelde 

document aan de orde zijn gesteld. 

In deze Raad heeft de Franse interventie langs de lijnen 

van het onderhavig memorandum plaatsgevonden. Deze zal 



mede zijn weerslag vinden in de thans nader door de Commissie 
uit te werken globale strategie, neer te leggen tn een 
kaderprogramma. 
De Franse prioriteiten kunnen in het algemeen positief 
worden beoordeeld, al is de concretisering ervan in het 
toekomstig gemeenschappelijk onderzoek- en ontwikkelingsbeleid en de 

/"langere termijn, daarop stoelende onderzoek- en ontaAÓkkelingsprogranma's, een zaak van /" 

Industriebeleid 

Terzake van een industriebeleid voor geavanceerde produc
ten erkent het Franse stuk de noodzaak om de Europese markt 
beter te benutten en - met zoveel woorden - de zgn. markt-
fragmentatie tegen te gaan. Ook hierbij komt tegelijker
tijd een protectionistische benadering naar voren. 
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het memoran
dum op dit gebied een aantal onderwerpen in bespreking -
brengt die van wezenlijk belang zijn, maar vanwege het in
gewikkelde van de materie niet gemakkelijk tot operatio
nele besluiten zullen leiden. Het memorandum lijkt even
min besluitvorming te versnellen. 

Noord-Zuid dialoog 
De plaats die in het memorandum wordt ingeruimd voor de 
Noord-Zuid-betrekkingen en de verhouding tot de ontwik
kelingslanden kan in het algemeen positief worden gewaar
deerd. Ook hier geldt overigens dat het meer"een opsomiing is van 
diverse mogelijkheden dan een concreet actieplan. Op een 
aantal onderdelen is enige voorzichtigheid op 
zijn plaats, zoals b.v. bij de suggestie dat de Gemeen
schap zelf een actievere rol zou moeten spelen bij de re
cycling van de oliegelden en bij het voorstel dat de 

Gemeenschap zou moeten overwegen om in overeenkomsten met 
ontwikkelingslanden het in acht nemen van minimum arbeids-
normen te incorporeren, bij de uitwerking waarvan ook vak
bonden betrokken zouden moeten worden. Andere onderdelen, 
zoals het oprichten van een energie-filiaal van de Wereld
bank, verdienen zeker Nederlandse steun. 



Besluitvorming 

Het Franse memorandum eindigt met een betrekkelijk crypti
sche zinsnede omtrent de noodzaak van een ruimer gebruik 
van meerderheidsstemmen in de Raad van Ministers in dié 
gevallen waarin zulks door het Verdrag wordt voorzien, zij 
het dat de stemming zou dienen te worden uitgesteld indien 
een of meer Lid-staten zulks zouden vragen op grond van de 
verdediging van een essentieel nationaal belang. In het 
bijzonder in het woord "uitstel" zou een poging gelezen 
kunnen worden van Frankrijk om zich dichter te scharen 
bij de positie van de vijf andere Lid-staten ten tijde van 
het compromis van Luxemburg van 1966. Dit zou in harmonie 
zijn met de minder strakke lijn die de huidige Franse Rege
ring in institutionele kwesties lijkt aan te houden. Uit 
commentaar van Franse autoriteiten bij deze tekst blijkt 
echter dat Frankrijk niet anders wil dan terugkeren naar 
het zgn. compromis van Luxemburg en dat het beroep op het 
vitale belang in Franse ogen onverminderd van kracht blijft. 
In dat geval zal de huidige praktijk )waarbij stemming in 
de Raad veelal uit de weg wordt gegaan, nauwelijks een ver
andering ondergaan. 


