
Agenda van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integrat ie- en Associatieproblernen dd. 19 oktober 1983 

1. Voorbereiding van de agenda van de Ecofinraad van 24 oktober a.s. 

1.1 Recente economische en monetaire voorstellen van de Commissie in 
het kader Nieuwbeleid m.h.o. voorbereiding E.R. t e Athene van 4,5 en 6 
december a.s. 

1.2 Follow-up jaarvergadering IMF 
1.3 Rapport Economische en Sociale si tuatie (mondeling verslag Commis

saris Ortoli) 
1.* EMS-rentesubsidies 
1.5 Stand van zaken m.b.t . verzekeringen (m.n. 2e richtlijn schadeverze

kering) 
1.6 Diversen 

2. Voorbereiding van de Onderzoekraad van 26 oktober a.s. 

2.1 Meerjaren programma 1984-1986 moleculaire biologie 
2.2 Esprit 
2.3 Meerjaren programma GCO 1984-1987 

- Programmavoorstel 
- Raad van Beheer 

2.4 Meerjaren programma nie t -nuclea i re energie 
2.5 Structuren en procedures 
2.6 Conclusies van de Speciale Raad o.g.v. onderzoek 
2.7 Diversen 

3. Voorbereiding van de Interne Marktraad van 26 oktober a.s. 

3.1 Cert if icering derde landen produkten 
3.2 Ontwerprichtlijn productaansprakelijkheid 
3.3 Tijdelijk gebruik van goederen in een of meer andere l idstaten 
3.4 Aanpassing wetgeving verzekering wettel i jke aansprakelijkheid 

motorvoertuigen 
3.5 (evt.) Transnationale infrastructuur 
3.6 (evt.) Vereenvoudiging van faci l i te i ten en de controle bij het vervoer 

van goederen tussen de l idstaten 
3.7 Diversen 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan hiernavolgende 
overwegingen en conclusies. 

De aandacht zij evenwel g e v e s t i g d op punt 1.3 (pagina 3; stimulering van 
economisch beleid). 
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Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieprobleroen c \ oktober 1983 

1. Voorbereiding van de Ecofinraad van 2fr oktober a.s. 

1.1 Recente economische en monetaire voorstellen van de Commissie 
IrThet kader van het nieuw beleid 

De Speciale Raad heeft de Commissie gevraagd een lijst op te 
stellen van onderwerpen op macro-economisch en monetair gebied 
die, in het kader van verbetering van het concurrentievermogen 
van Europese industrieën, zou kunnen worden beha d door 
Ecofinraad met het oog op besluitvorming door de Europese Raad 
te Athene. 
De Commissie heeft op grond hiervan voorstellen gedaan over het 
EMS, een gemeenschappelijke kapitaalmarkt, het Ir ïtion: 
Monetair Systeem en versterking van het privégebruik van de ECU. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

a. Verdieping, versterking en uitbreiding van het EMS 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Ecofin
raad vooralsnog niet veel verder zal kunnen gaan dan de 
constatering dat de betreffende voorstellen grondig 
dienen te worden onderzocht door het Monetair Comité, 
E.e.a. zou kunnen plaatsvinden tegen de achtergrond 
van het gegeven dat het EMS tot nu toe redelijk heeft 
gefunctioneerd en van essentieel belang blijft voor de 
monetaire stabili teit in Europa. Uit dien hoofde lijkt 
het van belang om te blijven streven naar een uiteinde
lijke versterking van het EMS (overgang naar tweede 
fase) en met het oog daarop maatregelen te bestuderen 
die de bestaande procedures t.a.v. de convergentie van 
het economisch beleid tussen de Lidstaten bevorderen 
en vergemakkelijken. (Op dit punt zou aangesloten 
kunnen worden bij de Belgische suggestie in Groupe 
Unique en Speciale Raad gedaan, om te onderzoeken of 
de bestaande procedures voor de convergentie van het 
economisch beleid kunnen worden verbeterd). Zoals in 
de Groupe Unique en Speciale Raad verwoord, zou de 
nadruk moeten liggen op versterking van de econo
mische en monetaire cohesie en verbetering van de 
procedures t.a.v. de economische convergentie. 

b. Creat ie van een gemeenschappelijke kapitaalmarkt 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het Com
missievoorstel over financiële integratie wordt verwel
komd, m.n. de voorgestelde liberalisering van de kapi
taalmarkt. 



c. Deelname van de Gemeenschap aan overleg over de 
Internationaal Monetair Systeem 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het Neder
landse standpunt terzake mede afhankelijk is van het 
verloop van het overleg in de Groep van 10. Hiervoor 
kan verwezen worden naar agendapunt 1.2 van de 
Ecofinraad. Niettemin zou de Commissie gevraagd kun
nen worden om een nadere toelichting op de suggesties 
in haar mededeling. 

d. Versterking van het privégebruik van de ECU 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het belang onderstreept dat de Gemeenschap actief 
blijft streven naar het wegnemen van de formele be
lemmeringen t .a .v . part iculier gebruik van de ECU. 
Daarbij zal moeten worden zekergesteld dat de 
Gemeenschap de geld- en kapitaalmarktontwikkelinger. 
op de voet volgt en deze begeleidt . Bij de ontwikkeling 
van de internat ionale rol van de ECU in het part iculiere 
verkeer zou het toezicht globaal langs dezelfde lijnen 
moeten worden ingericht als voor de Eurovalutamarkt . 
Verdere uitbouw van de rol van de ECU is sterk 
afhankelijk van het verloop van de economische en 
financiële in tegra t ie . Gestreefd zou moeten worden 
naar een verdere in tegra t ie van de financiële markten. 
Daar toe zouden de bestaande belemmeringen op het 
lopende en het kapi taalverkeer moeten worden opgehe
ven. 

1.2 Follow-up Jaarvergader ing IMF 

De follow-up van de Jaarvergader ing van het IMF zal op 24 en 
25 oktober a.s. aan de orde komen in het Monetair Comi té , waarna 
de Ecofinraad zich eveneens over dit onderwerp zal buigen. 
Gezien de uiteenlopende standpunten is het niet verwachtbaar dat 
een inhoudelijke discussie zal plaatsvinden en zal worden volstaan 
met de constater ing dat de follow-up begin 1984 in de Groep van 
Tien aan de orde zal komen. 

De Coördinatie Commissie zag derhalve geen aanleiding tot het 
treffen van nadere conclusies op dit punt. 

1-3 Rapport Economische en Sociale Situatie 

In de Ecofinraad zal de Commissie een mondelinge toelichting 
geven op het jaarrapport over de economische si tuatie van de 
Gemeenschap, dat zojuist beschikbaar is gekomen. Het jaarrapport 
is derhalve nog niet grondig bestudeerd. 



Voor Nederland is met narne van belang de mate waarin in het 
jaarverslag wordt ingegaan op de mogelijkheden van stimulering 
van de economieën der lidstaten, zoals door de MP tijdens de 
Europese Raad van Stut tgar t aan de orde gesteld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de toelich
ting op het jaarrapport van Commissaris Ortoli kan 
worden aangehoord. 
Voorzover de inhoud van het jaarrapport thans is bestu
deerd, lijkt de Commissie onvoldoende aandacht te 
hebben besteed aan de mogelijkheid van additionele 
maatregelen die de lidstaten en de Gemeenschap zou
den kunnen nemen ter stimulering van de economie. 
De Coördinatie Commissie was met name van oordeel 
dat de Ministerraad de vraag zou moeten worden voor
gelegd of Nederland in de Ecofinraad de Commissie zou 
moeten verzoeken te analyseren welke lidstaten in 19S^ 
ruimte hebben om gezamelijk door enige vraagver
groting de groei te ondersteunen. De Commissie zou in 
een dergelijke analyse duidelijk moeten maken welke 
landen absoluut geen ruimte hebben en welke landen 
wel, en in welke ma te . Deze analyse zou tijdig voor de 
Europese Raad te Athene beschikbaar moeten komen. 

IA EMS-rentesubsidies 

Tegelijk met de oprichting van het EMS werden voor een periode 
van vijf jaar begeleidende maatregelen overeengekomen ter 
versterking van de economieën van de minder welvarende lidstaten 
die aan het EMS zouden deelnemen. Deze regeling, die voorzag in 
rentesubsidies op communauta i re leningen, vervalt per 
1 december 1983. 
Tijdens de Ecofinraad komt aan de orde het Commissievoorstel om 
dit stelsel van rentesubsidies te verlengen. 

De Coördinat ie Commissie concludeerde dat Nederland 
bezwaren blijft behouden tegen het Commissievoorstel . 
Verlenging wordt - gezien het als tijdelijk bedoelde 
karakter van de begeleidende maatregelen - niet oppor
tuun geacht en onder de huidige omstandigheden 
budgettair als t e belastend. 
Nederland is voorts van mening dat dit dossier nog niet 
besluitrijp is, mede omdat nog het advies van het 
Europees Par lement en het Economisch en Sociaal 
Comité dient te worden afgewacht . 

U5 Stand van zaken m.b.t . verzekeringen (m.n. Tweede Richtlijn 
schadeverzekering) 

De tweede verzekeringsrichtlijn beoogt de nationale wettelijke 
bepalingen inzake de dienstverleningsactiviteiten en vrije vestiging 



m 

van schadeverzekeringsmaatschappijen zodanig te harmoniseren, 
dat daadwerkelijke uitoefening van vrij verkeer van diensten moge
lijk wordt. 
Naar verwachting zal dit agendapunt in de Ecofinraad slechts in 
algemene en procedurele zin aan de orde komen i .v.m. de 
post-Stuttgart operatie (vrij verkeer van goederen en diensten 
juncto Interne Markt Raad). 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het streven van het VK krachtig kan steunen om zo 
spoedig mogelijk besluitvorming te bereiken op het 
gebied van het vrij verkeer van goederen en diensten en 
doet een beroep op de Commissie om in dit dossier 
hiertoe de nodige activiteiten te ontwikkelen. 

2. Voorbereiding van de Onderzoekraad van 26 oktober a.s. 

2.1 Biomoleculaire engineering 

Het communautaire programma "biomoleculaire engineering" dat 
loopt van 1982 tot 1986 en is ingedeeld in twee fasen, heeft tot 
doel de concurrentiepositie van de Gemeenschap op het gebied van 
de biomoleculaire engineering t .o.v. de VS en Japan te verbeteren. 
Bij de Onderzoekraad ligt de goedkeuring van de tweede fase voor. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Com
missievoorstellen goedgekeurd kunnen worden en dat er 
veel waarde aan wordt gehecht indien zo spoedig moge
lijk met de tweede fase van het biomoleculaire 
engineering programma wordt begonnen. 

2.2 ESPRIT 

Het ESPRIT-voorstel beoogt de samenwerking in Europees verband 
van ondernemingen en instituten op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling in de informatietechnologie te bevorderen. De proef
fase is inmiddels afgerond en thans ligt het hoofdprogramma aan de 
Onderzoekraad ter goedkeuring voor. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
groot belang hecht aan een snelle besluitvorming inzake 
het ESPRIT-programma en dat Nederland in het kader 
van een compromis bereid is het volgende resultaat te 
aanvaarden: 

1. het Commissievoorstel voor een Europees Strategisch 
programma voor onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van de Informatietechnologie (ESPRIT) kan wor
den aanvaard indien de beheersstructuur, naast de door 
de Commissie en het bedrijfsleven gewenste flexi-



biliteit, ook voldoende zeggenschap voor de lidstaten 
verzekert . 

2. de raming van de communautaire bijdrage voor de 
periode 1984-1989 ten bedrage van 750 MECU kan 
worden aanvaard, op voorwaarde dat de uitkomst van de 
post -Stut tgar t exerci t ie zodanig is dat dit bedrag ook 
inderdaad beschikbaar is. 

3. de splitsing zoals de Commissie voorstelt in type A en 
type B-projecten is akkoord mits duidelijk is dat 

Type A-projecten het zwaartepunt van ESPRIT 
zullen vormen (Type B bij voorkeur niet meer dan 
25%). 
communautaire part icipat ie beperkt blijft tot 50% 
met uitzondering van type B-projecten die bij 
overschrijding van de 50% grens echter goed
keuring middels de zwaardere procedure (type 
A-projecten) behoeven. 
Bij niet overschrijding van de 50% grens kan voor 
type B-projecten worden volstaan met de proce
dure van melding achteraf . 

4. bij nader inzicht kan niet zonder meer akkoord worden 
gegaan met het Commissievoorstel voor wat betreft de 
personeelss terkte . Een aanzienlijke beperking lijkt zeer 
wel mogelijk. 

2.3 GCO-meerjarenprogramma 1984-1987 

De Onderzoekraad wordt gevraagd zich uit te spreken over het 
meerjarenprogramma 1984-1987 van het Gemeenschappelijk Cen
trum voor Onderzoek (GCO), alsmede over een voorstel van de 
Commissie om te komen to t verbetering in de besluitvormings
structuur . Voor Nederland is met name van belang de positie van de 
Hoge Flux Reactor (HFR) binnen het GCO-programma. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

1. technische inhoud programma 
Met de inhoud van het programma, als door de Commis
sie voorgesteld kan van Nederlandse zijde worden inge
s temd. 

2. belangrijke Europese projecten 
In principe is van Nederlandse zijde reeds in de Raad 
van 10 maar t jl. ingestemd om in Ispra grote projecten, 
die van Europees belang zouden kunnen zijn, uit te 
voeren. Het voorstel van de Commissie om in dit 
verband een tr i t iumlaboratorium te Ispra t e vestigen 
wordt positief beoordeeld. 

3. Personeel 
Aan een voorstel om tot verjonging van het GCO-per-
soneel te komen kan van Nederlandse zijde enkel mede-



werking ver leend v/orden, indien ui tvoering ervan reë le 
u i t z i ch ten op ve rbe te r ing biedt en indien dit n ie t 
gepaard gaa t me t al t e hoge kos ten . A h richtl i jn diene 
dat de kosten van 8,5 MUC r e s u l t e r e n d e uit he t huidige 
voorste l van de Commiss i e in ieder geval veel t e hoog 
worden g e a c h t . 
Kosten 
Aan a u t o m a t i s c h e aanpass ingen van de aan de indivi
duele p ro jec ten ve r l eende k red i e t en kan dzz . geen 
medewerk ing worden ve r leend . Individuele beoordel ing 
in he t kader van de Raad over de noodzaak c .q . 
consequen t i e s van dergel i jke aanpass ing wordt voor
alsnog een v e r e i s t e g e a c h t . 

5. HFR 
In he t C o m m i s s i e - v o o r s t e l is r eken ing gehouden me t de 
be langr i jks te Nede r l andse en Dui t se d e s i d e r a t a m .b . t . 
de HFR. Aan he t voors te l zal dan ook nie t ges leu te ld 
mogen worden . 

6. Behee r sco l l ege 
In pr inc ipe kan d z z . worden i n g e s t e m d m e t he t voors te ! 
van de C o m m i s s i e om de R a a d in de t o e k o m s t minder in 
de ta i l t e b e t r e k k e n bij de u i tvoer ing van het 
G C O - p r o g r a m m a . Evenwel d ien t een dergel i jke de l e 
g a t i e g e p a a r d t e gaan m e t he t r ea l i s e ren van voldoende 
mogel i jkheden voor de R a a d om t e kunnen beoorde len 
of de C o m m i s s i e z ich op een a d e q u a t e manie r kwijt van 
haar n ieuwe u i t g e b r e i d e u i t v o e r i n g s t a a k . H e t B e h e e r s 
co l l ege m e t een m a n d a a t en een s amens t e l l i ng als 
voorges te ld door de C o m m i s s i e , gee f t die g a r a n t i e in 
onvo ldoende m a t e . Met he t C o m m i s s i e v o o r s t e l in zijn 
huidige vorm kan d e r h a l v e n ie t worden i nges t emd . 
Daarbi j is e c h t e r wel van be lang, d a t v e r m e d e n word t , 
da t u i t s t e l van bes lu i tvo rming t e r z a k e r e s u l t e e r t in 
u i t s t e l van bes lu i tvo rming m . b . t . he t G C O - p r o g r a m m a 
z e l v e . 

2.4 M e e r j a r e n p r o g r a m m a n i e t - n u c l e a i r e e n e r g i e 

De Commiss i evoo r s t e l l en i nzake n i e t - n u c l e a i r e ene rg i e be t re f fen 
een o n d e r z o e k p r o g r a m m a naar en de on twikke l ing van me thodes en 
t echn ieke voor he t opwekken van e n e r g i e d .m.v. n i e t - n u c l e a i r e 
ene rg iebronnen , a l s m e d e he t e f f i c i ë n t e r e gebruik van de opgewek te 
ene rg i e . Het p r o g r a m m a is een onderdee l van he t k a d e r p r o g r a m m a 
waar in a l le c o m m u n a u t a i r e o n d e r z o e k s - en on twikke l ingspro
g ramma ' s zijn o n d e r g e b r a c h t . 

De Coörd ina t i e C o m m i s s i e conc ludee rde da t : 

a. in beginsel he t Commiss i evoor s t e l ges teund kan worden 
in he t l icht van de genomen pol i t ieke bes lui ten , daar 
h i e r m e d e de beginselen van het Kade rp rog ramma 



ondersteund worden; Nederland zal aandringen op spoe
dige besluitvorming i.v.m. de gewenste continuïteit . 

b. de voor dit programma te reserveren middelen kunnen 
echter worden verminderd met 10-30%, terwijl de allo
cat ie voor de deelprogramma's herziening behoeft. Met 
name zou het windenenergie subprogramma dezelfde 
prioriteit moeten worden verleend als het zonneënergie 
subprogramma, zulks ten koste van nieuwe energie, 
biomassa en vaste brandstof; 

c. de Commissie nog duidelijk, met cijfermateriaal , moet 
aangeven waar en hoe dit programma in het Kader
programma ingepast wordt. 

2.5 Structuren en procedures 

Het Commissievoorstel inzake structuren en procedures voorziet in 
de opheffing van een groot aantal vaktechnische adviesorganen en 
vervanging daarvan door een aantal raadgevende Comité's inzake 
beheer en coördinatie die elk een breder terrein zouden bestrijken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

a. Iedere aanpassing van de s t ructuren en procedures op 
het stuk van communautai re voorbereiding en besluit
vorming inzake het gemeenschappelijk beleid op het 
gebied van de wetenschap en de technologie die leidt 
to t gro tere doelmatigheid en be tere besteding van de 
middelen wordt verwelkomd, mits deze de in de 
Europese Verdragen neergelegde bevoegdheid van resp. 
Commissie en Raad onverlet l aa t . 

b. Het is voorbarig thans dit voorstel op Raadsniveau te 
bespreken; de voorbereidende studie en werkzaamheden 
bevinden zich hiervoor nog in een te pril stadium. 

c. De Raad zou kennis kunnen nemen van het voortgangs
verslag van de werkgroep en deze opdragen met voort
varendheid de bestudering van het Commissievoorstel 
voort t e ze t t en . 

2.5 Conclusies van de Speciale Raad 

De Speciale Raad wees in het kader van de post -Stut tgar t exerci t ie 
een aantal onderwerpen aan op het gebied van nieuw beleid, die in 
de vakraden nader zouden dienen te worden behandeld, met het oog 
op zo spoedig mogelijke besluitvorming. In dit verband zal tijdens 
de Onderzoekraad een eers te gedachtenwisseling plaatsvinden voor 
de laa ts te Commissievoorstellen ter bevordering van de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, t .w. het bio-technolo-
gieprogramma en een mededeling over telecommunicat ie . 



3. Voorbereiding van de Interne Markt Raad van 26 oktober 1983 

Inleiding 

Het is nog niet duidelijk welke onderwerpen het voorzi t terschap 
uiteindelijk op de agenda van de Interne Markt Raad zal plaatsen. 
Met name lijkt het voorzi t terschap geneigd het cruciale onderdeel 
certificering derde landen produkten te willen vermijden en zich t e 
beperken tot een aantal technische dossiers. 
In het licht van deze onzekerheid heeft de Coördinatie Commissie 
zoveel mogelijk ge t racht conclusies te trekken t .a .v. die onder
werpen die van wezenlijk belang zijn voor voortgang in het Interne 
Markt dossier. 

3-1 Certificering derde landen produkten 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 
Indien het onderwerp certificering van derde landen 
produkten, ondanks Nederlandse aandrang hiertoe, niet 
op de agenda van de Interne Marktraad zal figureren, 
van Nederlandse zijde "zo mogelijk in coördinatie met 

De Coördinatie Commissie concludeerde: 
1. dat Nederland onverminderd hecht aan de doelstellingen 

van het Kaderprogramma en zich nog immer kan 
verenigen met het Commissievoorstel om hiervoor een 
bedrag van 3.750 MECUS voor de periode 1984-1987 te 
reserveren; een en ander uiteraard voorzover de 
uitkomst van de post -Stut tgar t exerci t ie zodanig is dat 
deze middelen ook inderdaad beschikbaar zullen zijn 
voor het kaderprogramma. 

2. dat Nederland er voorstander van is dat de Resolutie zo 
snel mogelijk in een Raadsbesluit wordt omgezet ; 

3. dat Nederland groot belang hecht aan een spoedige 
afronding van de besluitvorming en deze zeker een 
onderdeel moet zijn van de besluiten in het kader van 
de post Stut tgar t exerci t ie ; 

4. dat Nederland hoopt dat de besluitvorming t .a .v. het 
ESPRIT programma tijdens de Onderzoekraad van 
26 oktober geheel afgerond kan worden; 

5. dat Nederland er voorstander van is dat de behandeling 
in raadskader van de Commissievoorstellen betreffende 
de Biotechnologie en de Telecommunicat ie met voort
varendheid ter hand kan worden genomen. Te dien einde 
zou de Commissie kunnen worden uitgenodigd om haar 
mededelingen op korte termijn nader in concre te voor
stellen uit t e werken. 



de Benelux-partners' 1 in de Raad gepleit zal worden 
voor een spoedige vervolg-Raad, die allereerst aan de 
afronding van het Narjespakket gewijd dient te zijn. 

3.2 Ontwerprichtlijn produktaansprakelijkheid 

Deze richtlijn beoogt harmonisatie van het recht betreffende de 
aansprakelijkheid van de producent voor schade veroorzaakt door 
een gebrek aan diens produkt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Interne 
Marktraad een bepaalde termijn dient te stellen voor de 
behandeling door het Coreper van dit dossier waar van 
Nederlandse kant groot belang wordt gehecht. 

3.3 Verordening inzake tijdelijk invoer van goederen uit de lidstaten 

Deze verordening beoogt het verkeer van goederen te vereen
voudigen, die worden verzonden uit een lidstaat en bestemd zijn om 
slechts gedurende een beperkte tijd in een andere lidstaat gebruikt 
te worden alvorens terug te keren in de lidstaat van vertrek. Het 
voorstel beoogt m.n. vrijstelling van BTW te geven voor een aantal 
in een lijst opgenomen goederen. De werkingssfeer van het voorstel 
beperkt zich tot goederen bestemd voor exposities en beurzen, 
beroepsuitoefening, alsmede monsters en reclamemateriaal . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met de regeling zoals deze thans 
voorligt. Om Frankrijk tegemoet te komen teneinde de 
regeling te kunnen accepteren is Nederland bereid om 
via de comitéprocedure vast te stellen hoe de bestaande 
lijst van goederen, waarop de regeling van toepassing 
zal zijn, kan worden aangepast, met inachtneming van 
de zesde BTW-richtli jn. 

3.4 Aanpassing wetgeving verzekering wettelijke aansprakelijkheid 
motorvoertuigen 

De tweede verzekeringsrichtlijn beoogt de onderlinge aanpassing 
van de wetgeving der lidstaten inzake de verzekering tegen wette
lijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen. De richtlijn beoogt 
m.n. een betere bescherming van de slachtoffers. 

De Coördinatie Commissie conludeerde dat Nederland 
akkoord kan gaan met het Commissievoorstel op voor
waarde dat 

bepaling van de voorwaarden waaronder het waarborg
fonds tot vergoeding overgaat, voorbehouden blijft aan 
de Lidstaten 
het regresrecht en de berekening van de schadeloos
stelling niet in de richtlijn worden geregeld. 



Transnationale infrastructuur ten behoeve van de bev ing van 
innovatie en overdracht van technologie 

Dit experimentele meerjarenprogramma beoogt het op elkaar 
afstemmen van activiteiten van de in de Lidstaten bestaande 
instellingen, databanken e.d. ten behoeve van de innovatie, 
teneinde de penetratie van nieuwe technologie op nationale mark
ten te bevorderen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het Luxemburgse compromisvoorstel betreffende de 
besluitvormingsprocedure zal ondersteunen, hetgeen 
betekent dat de vaststelling van de jaarlijkse prioritei
tenlijst geschiedt conform de zgn. verdergaande contra-
filetprocedure, d.w.z. dat indien het Comité niet bij 
meerderheid positief over het commissievoorstel 
beslist, de Commissie het voorstel aan de Raad 
voorlegt, die met gekwalificeerde meerderheid dient te 
beslissen en dat de Commissie - na raadpleging van het 
Raadgevend Comité de projecten uitkiest, waarbij de 
Commissie zich - via een verklaring in de Raadsnotulen 
- er toe verbindt niet in te gaan tegen een overheer
sende zienswijze in dit Comité . Het voorstel van de 
BRD om laatstgenoemde verklaring in het Raadsbesluit 
zelf op te nemen is niet aanvaardbaar. 

Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland - als compromis - wenst vast te houden aan 
een bedrag van 12,5 miljoen ECU voor de uitvoering van 
het programma. Zo nodig zou - zulks ter beoordeling 
van de delegatie - in het kader van een algemeen 
compromis ingestemd kan worden met een lager bedrag. 

Vereenvoudiging van facil i tei ten en de controle bij het vervoer van 
goederen tussen de lidstaten 

De ontwerprichtlijn heeft tot doel de organisatie te verbeteren van 
diverse controles en formaliteiten welke worden toegepast op het 
grensoverschrijdend vervoer binnen de Gemeenschap. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in eers te instantie een overgangsperiode t.a.v. de 
openingstijden van grensposten van de hand wijst, en zal 
pleiten voor een gelijktijdige en uniforme uitvoering 
van de richtlijn. 

Daarnaast concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
indien geen overeenstemming bereikt kan worden t.a.v. 
een gelijktijdige en uniforme uitvoering van de richtlijn 
en het Nederlands standpunt terzake de besluitvorming 
blokkeert, Nederland uiteindelijk zal instemmen met 
een gefaseerde overgangstermijn (van korte duur, max. 
3 jaar), alsmede dat in een Raadsverklaring wordt 



vastgelegd welke Lidstaten met aantoonbare problemen 
van een dergelijke regeling gebruik willen maken. 

Tenslotte concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland de Franse reserve t .a.v. de bepaling dat 
eventuele nieuwe controles en formaliteiten de uitwer
king van de richtlijn niet mogen beperken (art . 10), van 
de hand zal wijzen. 

Diversen; 

Enig Document 

Het voorstel to t een uniform document is erop gericht om een 
uniform aangifteformulier in de plaats t e stellen van de formu
lieren, die momenteel worden gebruikt voor de verzending van 
goederen van de ene Lidstaat naar de andere. 

De Coördinatie bevestigde haar conclusies van 17 mei 
1983, dat Nederland in principe voorstander is van elke 
vereenvoudiging ten behoeve van het functioneren van 
de gemeenschappelijke markt . Om deze vereen
voudiging daadwerkelijk t e bereiken in het i n t r a c o m 
munautaire handelsverkeer, zullen al lereerst de 
gewenste gegevens geharmoniseerd dienen t e worden 
alvorens t e komen to t de uiteindelijke invoering van 
enig document. 


