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Interventie_van_de_MP_ 

Tijdens de Europese Raad in najaar 1984 is door de MP een 
voorstel gedaan voor een versterking en intensivering van 
de technologische samenwerking in Europa. De voornaamste 
elementen uit de interventie van de MP zijn de volgende: 

1. Voltooiing en versterking van de interne markt 
vormt de sleutel tot een versterking van de technologische 
basis van de Gemeenschap. 
Opheffing van de binnengrenzen van de Gemeenschap in 1992 
conform het Commissievoorstel is wenselijk. 

2. De voorstellen van de Europese Commissie inzake normali-
satiebeleid dienen met kracht te worden ondersteund. 

3. Bijzonder belang wordt gehecht aan de openstelling van 
de markt voor overheidsopdrachten. 

4. Gelet op het algemeen erkende belang van telecommunicatie 
dient gestreefd te worden naar een versnelde tenuitvoer-
leggiig van de aanbeveling van 12 november 1984, bijv. 
door middel van de volledige openstelling van de markt 
in 1990. 

5. M.b.t. steunmodaliteiten en mededingingsbeleid dient er 
een communautair beleid te komen, dat de lidstaten en de 
ondernemingen een grotere slagvaardgheid biedt, waarbij 
het desbetreffende Commissievoorstel als uitgangspunt 
kan dienen. 

Telecommunicatie en informatietechnologie worden ten 
rechte door de Commissie als de motor bescHbuwd voor de 
technische vernieuwing. 

6. Het verhogen van de middelen voor het kaderprogramma tot 
6% van de eigen middelen in 1989 wordt door Nederland 
ondersteund. 

7. Investeringen in mensen en opleidingen zijn minstens 
zo belangrijk als die in apparatuur en ondernemingen. 

8. De commerciële toepassing van R 4 D-resul^aten dient 
te worden bevorderd, bijv. door financiële en fiscale 
maatregelen. 

9. Voltooiing en versterking van de interne markt staat 
voorop. 
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Afscherming van de EG-markt ten behoeve van nieuwe pr 
dukten zal op langere termijn niet bijdragen tot ver
betering van de concurrentiepositie van het bedrijfs
leven zowel op de wereldmarkt als binnen de EG. 


