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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 juni 2006
Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en de Staatssecretaris van Economische Zaken, het verslag
van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2006. Nederland werd tijdens deze Raad vertegenwoordigd door de Staatssecretaris
van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens deze Raad werd een aantal belangrijke dossiers in eerste
lezing afgerond.
Zo werd na 2,5 jaar onderhandelen een politiek akkoord bereikt over de
dienstenrichtlijn. Dit akkoord is in grote mate gebaseerd op de uitkomst
van de EP-stemming in eerste lezing van 16 februari jl. en het nieuwe
Commissievoorstel van 4 april jl. De belangrijkste toevoeging t.a.v. het
herziene Commissievoorstel betreft de introductie van een screenings- en
meldingsbepaling voor het vrij verkeer van diensten. Nederland heeft hier,
met ruime steun in de Raad, krachtig op ingezet tijdens de onderhandelingen. De screenings- en meldingsbepaling dwingt lidstaten te motiveren
waarom bepaalde belemmeringen voor het vrije verkeer voor diensten
nog noodzakelijk zijn. De lidstaten mogen alleen onder strikte voorwaarden eisen stellen aan de dienstverlener. Dienstverleners, en met
name het MKB, zullen hierdoor minder obstakels tegenkomen bij het
grensoverschrijdend verlenen van diensten. Met dit akkoord is een stap
vooruit gezet ten opzichte van de huidige situatie en wordt de basis
gelegd voor het verder verbeteren van de interne markt voor diensten.
Ook kwam de Raad tot overeenstemming over het Zevende Kaderprogramma (zowel Kaderbesluit inclusief budget, als de regels voor deelname). Over het Euratom-deel van het Kaderprogramma zal in een later
stadium worden besloten. Een essentieel deel van het budget voor het
Zevende Kaderprogramma zal ten goede komen aan het MKB. Verder zal
in het Zevende Kaderprogramma de Europese Onderzoeksraad (ERC)
worden gelanceerd waar op basis van een strenge selectie grensverleggend wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd. Tijdens de informele lunch werd gesproken met de voorzitter van de Wetenschappelijke
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Raad van de Europese Onderzoeksraad in oprichting. Commissaris
Potoènik en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad benadrukten dat
de Europese Onderzoeksraad de eerste oproepen voor het indienen van
onderzoeksvoorstellen begin 2007 zal kunnen publiceren. In eerste
instantie zal de Europese Onderzoeksraad 200 voorstellen van jonge,
onafhankelijke toponderzoekers selecteren en financieren.
Andere belangrijke onderwerpen die tijdens deze Raad werden besproken
waren de Europese duurzaamheidsstrategie, betere regelgeving, de richtlijn consumentenkrediet, ruimtevaartbeleid en aantal diversenpunten
waaronder o.a. EU-invoerrechten op primair aluminium, Euro V en de
modernisering van universiteiten. Een volledig verslag vindt u in de
bijlage bij deze brief.
Tijdens het Algemeen Overleg van 18 mei jl. met uw Kamer is toegezegd
de Kamer in een later stadium schriftelijk te informeren over de stand van
zaken rondom het Europees Globaliseringsfonds en de Nederlandse inzet
hierop. Het voorstel voor het Globaliseringsfonds wordt behandeld door
de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenbescherming (WSBVC). In het kader van de WSBVC Raad
van 1 en 2 juni jl. is uw Kamer per brief en in het Algemeen Overleg van
23 mei jl. door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds
geïnformeerd over de stand van zaken en de Nederlandse inzet m.b.t. het
Globaliseringsfonds. De Nederlandse inzet is tevens neergelegd in het
BNC-fiche over het Globaliseringsfonds (Kamerstuk 22 112, nr. 429). U zult
verder op de hoogte worden gehouden door de bewindslieden van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Door het bereiken van een politiek akkoord over de dienstenrichtlijn, zal
de Raad voor Concurrentievermogen van 29 juni aanstaande hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan (dit moet echter nog formeel door het voorzitterschap worden bevestigd). De eerstvolgende Raad voor Concurrentievermogen zal in dat geval plaatsvinden tijdens het Finse voorzitterschap
op 25 september aanstaande. Voorafgaand daaraan vindt een informele
Raad voor Concurrentievermogen plaats op 10 en 11 juli in het Finse
Jyväskylä.
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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VERSLAG RAAD VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN 29 en 30 mei
2006
Herziening Europese Duurzaamheidsstrategie

Beleidsdebat
Tijdens de volgende Europese Raad van 15 en 16 juni aanstaande staat
duurzame ontwikkeling, en dan met name de herziening van de Europese
strategie, op de agenda. Deze herziening betreft de komende vijf jaren en
heeft als doel economische welvaart, bescherming van mens en milieu en
sociale cohesie te versterken. Hiervoor zullen afspraken worden gemaakt
over doelstellingen, indicatoren en een proces om de voortgang te
bewaken. Een groot aantal vakraden, waaronder de Raad voor
Concurrentievermogen, is betrokken bij de voorbereiding van de besprekingen in de Europese Raad.
Commissaris Verheugen leidde het debat in door te stellen dat er geen
sprake is van een tegenstelling tussen economische groei en duurzaamheid. De Lissabonstrategie is één van de pijlers van duurzaamheid. Duurzaamheid is het kader waar binnen naar evenwicht tussen de verschillende pijlers (economie, milieu en sociaal) moet worden gestreefd. Het
uitvoeren van effectbeoordelingen bij nieuwe regelgeving is daarbij een
belangrijk instrument. Verheugen merkte verder op dat de pioniersrol van
Europa op het terrein van duurzaamheid geen concurrentienadelen mag
veroorzaken ten opzicht van derde landen.
De lidstaten bevestigden de verankering van economische groei en
concurrentievermogen in de duurzaamheidsstrategie. Daarbij werd
gewezen op de belangrijke rol die onderzoek en innovatie kunnen spelen
bij het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast werd gewaarschuwd dat
het streven naar duurzaamheid niet mag leiden tot het verplaatsen van
economische activiteiten naar buiten de Unie.
Nederland heeft aangegeven te spreken te zijn over de actiegerichte
aanpak die de Commissie beoogt. Nederland steunt de Commissie in haar
oordeel dat het nu vooral aankomt op implementatie. Eerst moeten
bestaande doelstellingen worden gehaald, voordat nieuwe worden geformuleerd. Aangezien bij veel voorgestelde acties concrete doelstellingen,
instrumenten en indicatoren ontbreken, wil Nederland wel de mogelijkheid openhouden deze alsnog te formuleren. Het is van belang voldoende
focus te houden. Het is voor Nederland verder van belang te zorgen voor
de beschikbaarheid van Europese instrumenten en de nodige flexibiliteit
voor de lidstaten bij de implementatie, zodat de haalbaarheid van de
normen realistisch is. Voorkomen moet worden dat er, zoals bij de richtlijn
luchtkwaliteit, eisen worden gesteld die alleen tegen zeer hoge kosten
haalbaar zijn. Daarnaast dienen de uitvoeringskosten van de doelstellingen geminimaliseerd te worden. Wat betreft de keuze van instrumenten
benadrukt Nederland dat kosteneffectiviteit een belangrijk element dient
te zijn en dat om die reden Nederland voorstander is van de uitwisseling
van ervaring met betrekking tot gebruik van het financieel-economisch
instrumentarium. Gebruik van duurzaam overheidsaanbesteden en economische instrumenten zoals emissiehandel zijn van wezenlijk belang om de
doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Bovendien
creëren dergelijke instrumenten de juiste prijsprikkels voor een meer
duurzame ontwikkeling én stimuleren de innovatie waarmee een bijdrage
kan worden geleverd aan een «clean, clever and competitive Europe».
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Op basis van de debatten in de verschillende Raadsformaties zal het
Oostenrijkse voorzitterschap een voorstel doen voor een conclusie in de
Europese Raad.
Dienstenrichtlijn

Politiek akkoord
Op basis van een compromistekst van het voorzitterschap bereikte de
Raad, na urenlang onderhandelen, een akkoord in eerste lezing over de
dienstenrichtlijn. Het bereikte akkoord sluit nauw aan op het, op basis van
de uitkomsten van de eerste lezing in het Europese Parlement, aangepaste
voorstel van de Europese Commissie. De implementatietermijn is vastgesteld op 3 jaar (i.p.v. 2 jaar).
Op een belangrijk punt is de tekst verbeterd, mede op instigatie van
Nederland dat met ruime steun van andere lidstaten pleitte voor een
goede en effectieve screenings- en notificatieprocedure van nationale
regelgeving inzake het grensoverschrijdend dienstverkeer. Lidstaten
hebben volgens de uiteindelijke tekst van de richtlijn de mogelijkheid om
onder strikte voorwaarden eisen te stellen aan de dienstverlener, maar de
nu aan de richtlijn toegevoegde screenings- en notificatieverplichting
dwingt lidstaten te motiveren waarom bepaalde belemmeringen voor het
vrije verkeer van diensten nog noodzakelijk zouden zijn. Op deze wijze
worden eventuele ongerechtvaardigde belemmeringen zichtbaar gemaakt
en is het makkelijker om ze aan te pakken. Met toevoeging van deze screening en notificatiebepaling, zowel voor vestigingsvereisten als voor het
vrij verkeer van diensten, kon Nederland met het compromis instemmen.
Ten aanzien van de reikwijdte van de richtlijn is het aantal uitzonderingen
nagenoeg ongewijzigd. Op enkele punten zijn de uitzonderingen wel
verduidelijkt. Naast de voorgestelde uitzondering van de wettelijke taken
van gerechtsdeurwaarders en notarissen, zijn nu ook de commerciële
taken van deze beroepsgroepen uitgezonderd van de richtlijn. In de richtlijn is een evaluatiebepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de
reikwijdte van de richtlijn in de toekomst te heroverwegen.
Het huidige akkoord leidt er toe dat de vestiging van dienstverlenende
bedrijven in de EU wordt versoepeld. Zo komt er één loket in elke lidstaat
waar de dienstverlener die zich wil vestigen terecht kan voor alle informatie en afhandelingen van procedures. Bovendien zullen de bovengenoemde screening van regelgeving en een lijst van verboden nationale
vereisten leiden tot een vermindering van het aantal regels en dus tot een
aanzienlijke vermindering van administratieve lasten.
Met dit akkoord (alleen Litouwen kondigde aan zich te zullen onthouden
van stemming) is een stap vooruit gezet ten opzichte van de huidige
situatie op de dienstenmarkt, en is er ruimte om de interne markt voor
diensten nog verder te verbeteren. Zodra dit politieke akkoord is vertaald
naar een formeel gemeenschappelijk standpunt van de Raad, zal het
richtlijnvoorstel voor tweede lezing naar het Europees Parlement gaan.
Verwachting is dat het Europees Parlement deze tweede lezing voor het
einde van dit jaar zal afronden.
Betere regelgeving

Voortgangsverslag/gedachtewisseling
Op basis van het schriftelijke voortgangsverslag van het Oostenrijkse
voorzitterschap schetste Commissaris Verheugen de verschillende activi-
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teiten van de Commissie op het terrein van betere regelgeving. In maart
2006 heeft de Commissie het meten van administratieve lasten toegevoegd aan de methodiek van impact assessments. Hij gaf aan dat administratieve lasten voor het MKB omvangrijk zijn. De benadering die de
Commissie heeft gekozen voor het meten van administratieve is gebaseerd op het Nederlandse «standaard-kosten-model». Zodra voldoende
ervaring is opgedaan met dit model, zal de Commissie concrete doelstellingen formuleren voor de lastenvermindering. Op dit moment voert de
Commissie een pilot-studie uit in de bouwsector. In oktober worden
daarvan de eerste resultaten verwacht.
Dit najaar zal de Commissie een overzicht uitbrengen over de stand van
zaken op het terrein van de vereenvoudiging van regelgeving. Verheugen
wees op het belang van het nakomen van de afspraken die in het kader
van het interinstitutioneel akkoord zijn gemaakt. Ook het Europees Parlement en de Raad dienen hun verantwoordelijkheid op te pakken. Het is
volgens Verheugen voor de geloofwaardigheid van het proces van belang
dat de Raad een duidelijke prioriteit legt bij de besluitvorming over de
vereenvoudigingsvoorstellen. Hij wees er daarbij op dat de Commissie
met het intrekken van voorstellen al de nodige concrete stappen heeft
gedaan.
De meeste lidstaten drongen aan op concrete actie. Speciale aandacht
werd gevraagd voor de positie van het MKB. Deze groep ondernemingen
zou zoveel mogelijk moeten worden ontzien door het scheppen van
uitzonderingsposities. Enkele lidstaten drongen er nog bij de Commissie
op aan om snel met concrete streefcijfers te komen voor het terugdringen
van administratieve lasten. Duitsland gaf aan dat betere regelgeving
tijdens het Duitse EU-voorzitterschap (eerste helft 2007) een prioriteit zal
zijn en riep de Commissie daarom op om ruim voor de Europese Raad in
maart 2007 te komen met de toegezegde documenten over evaluatie,
administratieve lasten en screening.
Staatssecretaris van Gennip sprak namens Nederland tevredenheid uit
over het proces van impact assessments, zeker nu daaraan ook meting
van administratieve lasten is toegevoegd. Onafhankelijke kwaliteitsborging zou daarbij de finishing touch moeten zijn. Nederland vroeg tevens
aandacht voor het vereenvoudigen van bestaande regels en voor tijdige
consultatie van belanghebbenden. Vanuit de Nederlandse praktijk werd
gewezen op het belang van het zichtbaar maken van de effecten van
vereenvoudiging van regelgeving en het belang van red tape reductie
voor het ondernemingsklimaat.
Richtlijn consumentenkrediet

Beleidsdebat
De Raad sprak over het gewijzigde richtlijnvoorstel inzake consumentenkrediet, met name over het wenselijke harmonisatieniveau. De uitkomsten
van het debat worden meegenomen in de verdere behandeling van het
richtlijnvoorstel in de Raadswerkgroep.
Het gewijzigde Commissievoorstel is gebaseerd op volledige harmonisatie van nationale regelgeving, maar laat wel enige nationale vrijheid bij
de implementatie van een beperkt aantal bepalingen. Dit om in te kunnen
spelen op verschillen in nationale markten of bestaande nationale wetgeving.
Een grote meerderheid van lidstaten bleek deze benadering te kunnen
steunen, teneinde de interne markt voor consumentenkrediet beter te
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laten functioneren. Wel werd benadrukt dat een dergelijke harmonisatie
niet ten koste mag gaan van het bestaande niveau van consumentenbescherming in de lidstaten. Enkele lidstaten spraken in dat kader hun twijfel
uit over de door de Commissie voorgestelde wederzijdse erkenning.
Nederland gaf aan voorstander te zijn van het creëren van een interne
markt voor consumentenkrediet. Nederlandse consumenten kunnen
daarmee profiteren van kredietaanbiedingen van kredietgevers uit andere
lidstaten en aan Nederlandse kredietgevers wordt een reëlere mogelijkheid geboden om hun producten ook in andere lidstaten te verkopen.
Nederland stelde tevens het belangrijk te vinden dat voor een adequaat
niveau van consumentenbescherming wordt zorggedragen. Op dit
moment draagt het voorstel volgens Nederland onvoldoende bij aan deze
beide uitgangspunten. Ook riep Nederland, gesteund door Luxemburg, de
Commissie op om een impact assessment uit te voeren over het gewijzigde voorstel, waarbij zowel de economische gevolgen als de consequenties voor de mate van bescherming van consumenten in kaart wordt
gebracht. In de afwijzende reactie hierop beriep de Commissie zich op de
interinstitutionele afspraken over voorbereiding van wetgeving. De
Commissie is niet verplicht tot het uitvoeren van een nieuwe effectentoets
bij gewijzigde voorstellen. Nederland zal desondanks in de komende
onderhandelingen blijven aandringen op het uitvoeren van een impact
assessment.
Zevende Kaderprogramma

Algemene aanpak
In vervolg op de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en
29 november 2005, waar inhoudelijk overeenstemming werd bereikt over
het Zevende Kaderprogramma, heeft de Raad van 29 en 30 mei jl. nu ook
ingestemd met de budgetverdeling binnen het Kaderprogramma. De
Nederlandse prioriteiten kwamen daarbij voldoende in het compromisvoorstel van het Voorzitterschap tot hun recht. Nederland riep de lidstaten
met nog openstaande wensen nadrukkelijk op tot compromisbereidheid.
Een tweetal lidstaten hield echter nog vast aan een voorbehoud tot aan de
formele vaststelling van dit akkoord.
Oostenrijk, momenteel EU-voorzitter, maakte bezwaar dat in het Euratom
deel wordt vastgelegd dat de Gemeenschappelijke Centra voor Onderzoek
ook onderzoek verrichten naar de nieuwe generatie kernreactoren.
Oostenrijk steunt weliswaar onderzoek naar de veiligheidsaspecten van
kernenergie maar wenst dit te scheiden van onderzoek naar nucleaire
splijting binnen het Euratom programma. Dit bleek voor een aantal andere
lidstaten niet acceptabel. Zij wezen erop dat Oostenrijk hiermee zonder
een budgettaire noodzaak het inhoudelijk akkoord van november jl. weer
openbrak. Juridisch gezien kan overigens over het Euratom deel van het
Zevende Kaderprogramma een apart besluit worden genomen, maar
besluitvorming is historisch gezien altijd geïntegreerd geweest. Het
Oostenrijkse voorbehoud kan echter naar verwachting worden opgelost
voorafgaand aan de onderhandelingen met het Europees Parlement over
het Zevende Kaderprogramma.
Frankrijk wil in de budgettabel van het besluit over het Zevende Kaderprogramma vastgelegd zien welke concrete bedragen er zullen worden
uitgetrokken vanuit de Specifieke Programma’s «samenwerking» en
«capaciteiten» voor de «risicodelende faciliteit» die de Europese
Commissie samen met de Europese Investeringsbank zal gaan uitvoeren
voor riskante R&D projecten. Frankrijk stemde op basis van een
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compromisvoorstel in met de algemene aanpak, maar behield zich nog
het recht voor op dit specifieke punt bij de formele stemming terug te
komen.
In het bereikte akkoord zijn de Nederlandse prioriteiten ten aanzien van de
budgetverdeling naar tevredenheid gerealiseerd. De Commissie heeft op
Nederlands aandringen een verklaring afgelegd over de gezamenlijke
technologie-initiatieven (JTI’s) waarbij de industrie een leidende rol heeft
en de zogenaamde «artikel 169-initiatieven» gericht op coördinatie van
nationale onderzoeksprogramma’s. Commissaris Potoènik zegde toe meer
duidelijkheid hierover te kunnen verschaffen bij de behandeling van de
Specifieke Programma’s dit najaar, zodat de Commissie begin 2007 met
JTI voorstellen kan komen. Die voorstellen zullen rekening houden met
het commitment van de betrokken industriële partijen. Ten aanzien van de
«artikel 169 projecten» oordeelde de Commissaris dat Eurostars het meest
veelbelovende initiatief was. Dit najaar zal een High Level conferentie
worden georganiseerd om meer inzicht te krijgen in het commitment van
lidstaten gericht op verdere politieke besluitvorming ten aanzien van de
«artikel 169 initiatieven».
In het Specifieke Programma «Samenwerking» is nu de 15%
MKB-doelstelling opgenomen. De Commissie bepleitte echter dat
lidstaten zelf ook nationale programma’s dienen te ontwikkelen. Vooruitlopend op het herziene Commissievoorstel is in de algemene aanpak, onder
meer op aandringen van Nederland, vastgelegd dat de MKB financiering
binnen het onderdeel «Capaciteiten» met name is gericht op de financiering van MKB projecten. Zo is meer ruimte gegarandeerd voor het door
Nederland gewenste artikel 169 initiatief Eurostars.
Hoewel het debat over ethiek pas is voorzien bij de behandeling van de
Specifieke Programma’s, gaf Italië aan dat de nieuw aangetreden regering
niet wenst vast te houden aan hun verklaring tegen communautaire financiering van stamcel onderzoek. Hiermee zou bij behandeling van de Specifieke Programma’s de nu dreigende blokkerende minderheid verdwijnen.
Met het tot stand komen van deze algemene aanpak is nu het Europese
Parlement aan zet. Op 15 juni a.s. vindt de plenaire stemming plaats over
het algehele Zevende Kaderprogramma. In september zal verdere behandeling in Raadskader van de Specifieke Programma’s plaatsvinden. Vooralsnog is de verwachting dat het Zevende Kaderprogramma begin 2007
van start kan gaan.
Zevende Kaderprogramma – Regels voor Deelname

Algemene aanpak
De raad bereikte een akkoord over een gemeenschappelijke aanpak t.a.v.
de Regels voor Deelname aan het Zevende Kaderprogramma (EG). In de
Regels voor Deelname worden de juridische en financiële voorwaarden
voor deelname aan het Zevende Kaderprogramma en de uitgangspunten
voor het gebruik en de verspreiding van de onderzoeksresultaten vastgelegd.
Commissaris Potoènik benadrukte tijdens zijn toelichting dat de lidstaten
bij de uitwerking van de Regels in de «model-subsidie-overeenkomst»
intensief betrokken moeten worden. Hiermee wordt aan de Nederlandse
wens op dit punt tegemoet gekomen. In deze overeenkomst zal ook
worden uitgewerkt hoe universiteiten eventueel nog gebruik kunnen
maken van een vereenvoudigde berekening van hun indirecte kosten. De
Commissaris benadrukte echter dat het eindstreven is dat alle gebruikers
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van het Kaderprogramma in de toekomst voortaan hun volledige kosten
inzichtelijk zullen moeten maken. Dit sluit goed aan bij het streven in
Nederland naar meer transparantie in de totale kosten van onderzoek
door universiteiten, met het oog op een reële vergoeding van deze kosten
door opdrachtgevers. De Commissaris zal zich er bovendien overeenkomstig de Nederlandse inzet voor inspannen dat gebruikers van het huidige
vereenvoudigde «Additionele Kostenmodel» financieel geen nadeel
ondervinden van de voorgestelde wijzigingen. Deze inspanning zal in een
Verklaring bij de notulen van de Raad worden vastgelegd. Verder zegde de
Commissaris in antwoord op een Nederlandse oproep daartoe mondeling
toe dat het terugdringen van administratieve lasten centraal blijft staan bij
de verdere uitwerking en uitvoering van het Zevende Kaderprogramma.
Simplificatie is cruciaal voor verbetering van de deelname van het
bedrijfsleven (met name MKB), maar evenzeer van belang voor universiteiten en publieke onderzoeksinstituten.
Het Europees Parlement heeft ten aanzien van de deelnameregels
co-decisiebevoegdheid, maar moet zijn standpunt over het Commissievoorstel nog bepalen. De Regels voor Deelname van het Euratomdeel van
het Zevende Kaderprogramma zullen op een later tijdstip in de Raad
besproken worden.
Ruimtevaartbeleid

Voortgangsverslag Commissie/Informatie voorzitterschap
Commissaris Verheugen informeerde de Raad aan de hand van een zogenaamde roadmap over de stand van zaken rondom de totstandkoming
van het Europees Ruimtevaartbeleid. Daarbij lichtte hij kort de verschillende modules toe (institutionele kwesties, enabling activiteiten, industrieel beleid en toepassingen) en sprak hij het voornemen uit dit stuk
tijden het Duitse voorzitterschap op een gezamenlijke EU/ESA Joint Space
Council te verwelkomen.
De Raad nam voorts kennis van de informatie van het voorzitterschap
over de belangrijkste resultaten van de «Global Monitoring on Environment and Security» (GMES) Conferentie die op 19 en 20 april jl. in Graz
gehouden werd. De uitkomsten van deze Conferentie zullen worden
gebruikt als input voor de verdere beraadslagingen over het Europees
Ruimtevaartbeleid.
Diversen – Clusterbeleid

Informatie Commissie
De voorzitter bracht in herinnering dat tijdens de afgelopen informele
Raad voor Concurrentievermogen in Graz is afgesproken dat dit onderwerp blijvende aandacht zal krijgen van de Raad. Commissaris Verheugen
schetste in het kort de lopende werkzaamheden van de Commissie op dit
terrein:
– Er wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van clusters in de
nieuwe lidstaten; deze zal worden uitgebreid naar alle EU-lidstaten.
– De Commissie werkt momenteel ook aan een overzicht van maatregelen (zowel nationaal als communautair) die clustervorming kunnen
bevorderen. Deze studie zal naar verwachting in juni klaar zijn. Er komt
ook een mededeling over de financiering van clusters (in september
verwacht). Deze zal vooral ingaan op de inzet van gemeenschapsinstrumenten.
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Diversen – Conferentie REACH

Informatie voorzitterschap
De voorzitter memoreerde dat op 30 en 31 maart in Wenen een conferentie heeft plaatsgevonden over de stand van zaken rondom REACH. De
standpunten van de Raad en het Europees Parlement zijn daar nog eens
met elkaar vergeleken. Inmiddels is het gemeenschappelijke standpunt
van de Raad zo goed als gereed voor verzending naar het Europees Parlement. Het wachten is nog op vertaling ervan in alle gemeenschapstalen.
De verwachting is dat de Commissie in september 2006 een memorandum zal sturen aan het Europees Parlement op basis van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en dat het Europees Parlement in
november 2006 de tweede lezing zal afronden.
Diversen – Conferenties consumentenbescherming

Informatie voorzitterschap
De Raad nam kennis van de schriftelijk terugkoppeling door het voorzitterschap van een aantal conferenties die betrekking hadden op verschillende
aspecten van consumentenbescherming, zoals alternatieve geschillenbeslechting en het juridische kader voor schadevergoeding aan consumenten.
Diversen – Actieprogramma Volksgezondheid en
Consumentenbeleid

Voortgangsverslag
De Raad nam kennis van het voortgangsverslag van het voorzitterschap
over het Actieprogramma Volksgezondheid en Consumentenbescherming. Commissaris Kyprianou informeerde de Raad dat de Commissie
met een gewijzigd voorstel voor het Actieprogramma zal komen.
Diversen – Importheffingen aluminium

Informatie van de Poolse delegatie
De Poolse delegatie gaf een korte toelichting op een schriftelijk memorandum waarin de Commissie nogmaals wordt opgeroepen de bestaande
importheffingen op aluminium uit Rusland op te heffen, aangezien de
verwerkende industrie moeite heeft aan (goedkoop) aluminium te komen.
Een aantal lidstaten steunden dit Poolse verzoek. De Commissie is tot op
heden niet op deze verzoeken ingegaan.
Commissaris Verheugen verwees in zijn reactie op de problemen
waarmee de Europese aluminiumindustrie te kampen heeft. Binnen de EU
wordt ook ruwe aluminium gemaakt, waarbij de industrie aan de hoogste
milieunormen moet voldoen. Verzwaring van de administratieve lasten
kan volgens Verheugen tot delokalisatie leiden. Om een goed beeld te
krijgen van deze complexe zaak zal de Commissie in haar beoordeling ook
de positie van de verwerkers, de toestand in de markt en de huidige
elektriciteitsprijzen meenemen.
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Diversen – Overheidsopdrachten onder de Europese
aanbestedingsdrempels

Informatie van de Duitse, Franse en Oostenrijkse delegaties
De Raad nam kennis van de kritiek van de Oostenrijkse, Franse en Duitse
delegatie over de inzet van de Commissie t.a.v. overheidsopdrachten die
niet of gedeeltelijk onder de Europese aanbestedingsdrempels vallen.
Enkele lidstaten sloten zich tijdens de Raad aan bij deze interventie, maar
de lidstaten zijn op dit punt erg verdeeld. De Commissie gaf aan zich
intern te beraden en vervolgens te komen met een nieuwe tijdsplanning.
Diversen – Toerisme

Presentatie Commissie/informatie voorzitterschap
Commissaris Verheugen gaf een korte toelichting op de nieuwe Mededeling van de Commissie over Europees toerismebeleid en sprak de
verwachting uit dat het Finse voorzitterschap Raadsconclusies zal voorbereiden. Het voorzitterschap gaf een kort mondeling verslag van de conferentie op 20 en 21 maart jl. in Wenen waar dit thema ook besproken is.
Diversen – Modernisering universiteiten

Informatie Commissie
Commissaris Potočnik presenteerde kort de mededeling «Resultaat
bereiken in de moderniseringsagenda van universiteiten: onderwijs,
onderzoek en innovatie». In haar recente mededeling identificeert de
Commissie negen prioriteitsgebieden voor maatregelen op het niveau van
de lidstaten en de universiteiten. De belangrijkste zijn het afbreken van de
belemmeringen die universiteiten ervaren (bijv. mobiliteit) en het verzekeren van meer autonomie, het bieden van prikkels voor duurzame
samenwerking met het bedrijfsleven, het verminderen van de
financieringskloof en het effectiever inzetten van financiën voor onderwijs
en onderzoek. In aansluiting op de oprichting van de Europese
Onderzoeksraad zal ook in de lidstaten gestreefd moeten worden naar het
belonen van excellentie op het hoogste niveau. Tenslotte acht de
Commissie het cruciaal dat de «Europese Hoger Onderwijs Ruimte» en de
«Europese Onderzoeksruimte» in mondiaal opzicht zichtbaarder en
aantrekkelijker wordt. De toelichting van de Commissaris gaf geen aanleiding tot interventies.
Diversen – ITER

Informatie Commissie
Commissaris Potočnik informeerde de Raad over de voortgang t.a.v. het
ITER project, de internationale experimentele kernfusiereactor. Het Voorzitterschap complimenteerde de Commissie met het op 24 mei jl. in
Brussel bereikte akkoord tussen de zeven deelnemende partijen (EU, VS,
Rusland, China, Zuid-Korea, Japan en sinds kort India). Het budget voor
het Zevende Kaderprogramma voorziet ook in de EU-bijdrage aan de
bouw van ITER.
Sinds het besluit van de partijen ITER te vestigen in Cadarache (Frankrijk),
hebben de partijen intensief onderhandeld over de verdere invulling van
dit akkoord. Het gaat daarbij ondermeer om de oprichting van de internationale ITER organisatie en de privileges en immuniteiten van deze organisatie. De zeven partijen dienen het bereikte resultaat voor eind 2006 te
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bekrachtigen. Al op 29 mei jl. heeft de Europese Commissie daartoe een
voorstel ingediend voor een Raadsbesluit dat de Europese Commissie zal
machtigen het akkoord namens EURATOM te bekrachtigen. De behandeling hiervan zal op korte termijn in Raadskader starten. Indien alle benodigde vergunningen voor de constructie in Cadarache volgens planning
worden verkregen, kan met de feitelijke bouw in 2007 worden begonnen.
Diversen – EURO V

Informatie Franse delegatie
Frankrijk, gesteund door aan aantal andere lidstaten, wees in het kader
van de lopende bespreking van de zogenaamde «Euro V-richtlijn» (beperking van de uitstoot van fijnstof door personenauto’s) op de concurrentiepositie van de Europese automobielindustrie. Er zouden studies moeten
komen naar de effecten voor de industrie om te kunnen beoordelen hoe
de volgende fase (EURO VI) eruit zou moeten zien.
Nederland benadrukte dat het EU-bronbeleid een belangrijke voorwaarde
is voor het behalen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Daarvan zijn Euro
V en VI belangrijke elementen. In de Euro V-normen moet zicht worden
geboden op de EURO VI-normen. Het bedrijfsleven kan daar dan rekening
mee houden en er zich op voorbereiden. Nederland, gesteund door Duitsland, gaf aan dat de Raad voor Concurrentievermogen, gezien de
industriebelangen, zich niet alleen bezig zou moeten houden met Euro V,
maar zich zou moeten buigen over alle onderdelen van de Thematische
Strategie luchtkwaliteit. Duitsland stelde dat Europa momenteel technisch
gezien aan de grens zit van de mogelijkheden voor het aanscherpen van
de normen.
Commissaris Verheugen stelde als reactie dat het goed is om een doorkijkje te bieden naar Euro VI, maar dat alvorens grenswaarden vast te
leggen eerst de lopende discussie moet worden afgerond.
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