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het arrest Phillip Morris versus Europese Commissie van 16 september jl. 
is Minister van Aardenne voornemens op korte termijn met de Consnissieleden 
Voujfel en Davignon een aantal dossiers inzake het Nederlandse steunbeleid 
te bespreken. 
Bovengenoemd hof arrest zal ook van belang zijn voor het regerir.csar.-vccrd 
op de WRR-nota inzake de toekomst van de Nederlandse industrie. 
De volgende ontwikkelingen te dezen mogen vermeld worden. 

1. Grote projectentoeslag (GPT) van de WIR: op grond van de verdragsbe
palingen (art. 92 e.v.) dat steunmaatregelen prealabel bij de Ccmissie 
moeten worden aangemeld, heeft EZ inmiddels een aantal GPT's aan de 
Commissie voorgelegd. Mede omdat de Commissie de eerste GPT's, waaronder 
een GPT voor een vestiging van Philip Morris, heeft verboden, heeft EZ 
12 februari jl. de Commissie verzocht de behandeling van de GPT-dossiers 
op te schorten. Philip Morris is tegen de afwijzing van de Corrr.issie in 
beroep gegaan bij het Hof van Justitie. Tijdens de behandeling van dit 
beroep heeft de Commissie haar beleidslijnen t.a.v. het nationaal s~e -inr e-
leid nog eens uitvoering uiteengezet. Het Hof heeft in zijn uitspraak 

op 16 september jl. de Commissie op vrijwel alle punten in het gelijk ge
steld. De uitspraak van het Hof maakt de weg vrij voer eer. verdere in
deling van de openstaande GPT-dossiers, waarbij verwacht mag worden dat de 
Commissie ook deze GPT's zal verbieden. De uitspraak zal voorts ook ce rc-
sitie van de Commissie versterken bij de beoordeling van andere sector
steunmaatregelen (zie hieronder). 
2. Exportmanagers: De Commissie heeft onlangs een regeling ter subsidiëring 
van exportmanagers verboden o.g.v. concurrentieverstoring. Als gevolg daar
van moest publikatie van de regeling in de Staatscourant worden opgeschort. 
Toch blijft EZ aan deze regeling vasthouden, zoals onder meer blijkt uit 
het sectorstruktuurplan voor de textielindustrie (zie 3). 
3. Sectorstruktuurmaatregelen voor de rubber- en de textielindustrie: 
onlangs heeft EZ de eerste sectorstructuurmaatregelen t.b.v. de rubber- en 

1219-4-80 J 
© BuZa, blok 4, 1975-1984 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 17999
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00959



M E M O R A N D L" M 

DarutTi 
Van : 

Aan : 

Onderwerp 

de textiel (vol/KRL) industrie bij de Cc"issie aangebeld. Subsidiëring 
van exportmanacers is een onderdeel van het textielplan. Le Cc"issie 
heeft Nederland inmiddels 012 meer informatie over beide projecten gevraagd 
(hetgeen impliceert dat de behandeling van beide dossiers is opgeschort). 
4. Sectornota: de nota is begin van het jaar aan de Europese Commissie 
ter becommentariëring voorgelegd. In een eerste reactie op de nota heeft 
de Commissie reeds laten blijken grote moeite te hebben met belangrijke 
onderdelen van de nota. 
5. Investeringspremieregeling (IPR) van de SIR: in maart 1980 heeft BZ 
een aantal IPR-regelingen t.b.v. het Noorden des lands en de Mijnstreek 
bij de Commissie aangemeld. Deze heeft evenwel bezwaar gemaakt terer. drie 
van de IPR-regelingen voor het Noorden des lands. 
6. Regeringsantwoord op de WRR-nota inzake de Nederlandse industrie: 
in het concept-regeringsantwoord op de WRR-nota, dat thans door de CEC 
wordt opgesteld, zal tot uitdrukking worden gebracht dat de Conrissie 
naar verwachting geen algemene goedkeflfcing zal geven voor steunmaatre
gelen in het kader van een nationaal sectorstruktuurbeleid van een crvang 
en karakter zoals door de WRR wordt voorgesteld^ 
7. Brief van R. Jenkins inzake aanmelding van steunmaatregelen. 

/. President Jenkins heeft op 31 juli jl. een brief naar alle Lid-Stater, ge; 
den, waarin hij aankondigt dat de Commissie nauwgezetter en strenger dan voor
heen zal toezien op naleving van art. 92 e.v. van het Verdrag en de Lid-Sta-
ten bij niet- nakoming van hun verplichtingen zal vervolgen cor.fcrr 
van het Verdrag. 

Over de problematiek met betrekking tot het sectorstruktuurbeleid in het 
licht van het communautaire beleid t.a.v. nationale steunmaatregelen heeft 

/. DG-BEB een interne EZ-nota aan Minister van Aardenne c teld, waarin 
hij opmerkt dat "in het streven ons verzwakte bedrijfslevenvan noodzake
lijke financiële middelen te voorzien wegen gezocht worden die ons in 
toenemende mate in conflict brengen met de spelregels die de Europese 
Commissie, daarin gesteund door het Hof, hanteert". In de nota wordt 
voorgesteld de zaken grondig met de Europese Commissie door te spreken 
en bereid te zijn de eigen plannen aan te passen aan de daarbij blijkende 
mogelijkheden, aan te dringen op een grotere doorzichtigheid in het Coa-
missiebeleid terzake, alsmede via onze Ambassades inlichtingen te vragen 
omtrent_steunpraktijken in onze partnerlanden. 
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Conclusies: 

Gezien het bovenstaande is het niet te vervrachten dat 
de Commissie zich soepel zal opstellen in haar gesprek met 
Minister van Aardenne. Minister van Aardenne zou er goed aar. 
doen zo stevig mogelijk beslagen ten ijs te komen bij de Com
missie inzake de kwestie van wat al dan niet kan of mag in her 
kader van de toepassing van de artt. 92 e.v. 

Gezien de materie lijkt het noodzakelijk dat B.Z. bij de ambtelijke 
voorbereiding op het gesprek met de Commissie betrokken wordt. Ten
einde onze inbreng zo goed mogelijk te onderbouwen, lijkt het gewenst 
dat Jura en/of de Commissie Riphagen op korte termijn een advies uit-
brengt over de te dezen relevante gedeelten van het WRR-rappcrt, her 
ontwerp-regeringsantwoord daarop en over de vraag waar de eren ze' er-
mogelijkheden liggen van uitbouw van het sectorbeleid zodat dit r.ier 
in strijd komt met het EG-recht en in overeenstemming te brengen is 
met het Commissiebeleid terzake. 

Indien U instemt met bovenstaande lijnen dan lijkt overleg door ü 
met Minister van Aardenne op korte termijn aangewezen. Daaruit kunnen 
dan aanwijzingen volgen voor de ambtelijke voorbereiding van deze zaak. 
In ieder geval lijkt aanwezigheid van Ambassadeur Rutten bij het gesprek 

~j Minister van Aardenne/Commissie noodzakelijk. 

Gaarne Uw reactie. 
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1. Het IvRR-rapport "Plaats en toekomst van ae Hedexlandse lx 

dustrie" pleit sterk voor een op rïj issectoren gerxent: 

Lr j nboJ« *i3 -"-! oplossxng voor de structurele problemen var. de Pte-* 

derlandr.e industrie. In soortgelijke richting gingen cck reeds ïe 

in de "V oortijüiigsnota economisch structuurbeleid" gepresenteerde 

beleidsvoornemens - M.n. het WRR-rapport berust cp cc- voorc ierste 

tiïi§ ümï de beperkingen die door het communautaire recht cesuslu 

i\n hsék nationale sectorstructuurbeleid en kou daarvoor 

!n'...«i-v-' ; •;}:; {.:•;*•?•.sjntar i um, geen .̂1 te grote mceiii jkheden zullen cula-

• w i o . o nd ;:-oot s'OvJesi dat deze vooronder stelling en j uis t is 

':n <"ai • voorgeoleJ.de beleidskeuzen cp een onvolledige cf on

juiste, 'ounis omtrent deze beperkingen berusten. Het voor de uit

voering v/an dit beleid nodige instrumentarium lij'kt op belangrijke 

panton •'nvnroninbaar met het communautair recht, zoals ook uit de 

- op zi; a voorspelbare - afwijzing door de Europese Commissie van 

de •.jpïiua;-- -gel voor expor t manager s blijkt. Naar aanleiding van 

het WkR-rapport maar ook naar aanleiding van de aan: eld .; bi; 

liüropc.'.o Commissie van de eerste sector structuurmaatregelen tbv. dej 

To)±~r- nn m v;ol/XRL-industrie zij nogmaals met nadruk cev;c;:en cp 

de iiioci i ijkiicden die vanuit Brussel te \orv;achtcn zijn bij de 

uitvoering van een nationaal sec tor structuurbeleid. 

V.'clke deze moeilijkheden zijn, wordt aangegeven, in het advies 

van Proj'. Verboren van Themaat (t.b.v. de WRR) . In een bijlage daar 

bij gaat hij tevens kort in op de verenigbaarheid r.r hei lureuaes 

recht van het in dn scctomota voorgestelde instrur. r :.; ar i urn. 

de r.iogelijkheden voor nationale seetoriële steunmaatregelen stelt 

VcrLoren dat de Verdragsbepalingen onduidelijk zijn en veel af

hangt van het beleid van de Commissie. Het is nu juist dit beleid 

n ij 
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