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ARIE A. MANTEN 

D e Europese Gemeenschap zn het 
info rma tie ti.jdp erk 

~ag, Ook in een informatiemaatschappij moeten die ben en de begrotingsproblemen waar men mee 
zaken die wezenlijk zijn voar de burger centraal 
staan in het overheidsbeleid. Dat is de lijn die 
D'66 in I g8 I, met de nota 'vingerwijzingen voor 
een informatiebeleid' heeft uitgezet en sindsdien 
consequent heeft doorgetrokken. Ook in de sa
menleving die komen gaat, moeten wij, en onze 
kinderen, goed kunnen leven en werken, leren en 
recreëren. Van deze is werken - zoals we in de 
recente tijd nog weer eens duidelijk hebben on
derkend - bepaald niet de minst belangrijke. 

Daarbij is in het informatietijdperk een gezon
de Europese Gemeenschap nog meer nodig dan 
nu reeds het geval is. 

Nederland is voor een groot deel van zijn werk
gelegenheid direct afhankelijk van de Europese 
markt. Bijna de helft van de Nederlandse eco
nomie is gebaseerd op de export. Van die uitvoer 
gaat maar liefst nagenoeg driekwart naar andere 
lidstaten van de EG. Zonder Europese samenwer
king zou Nederland ook wel naar die landen ex
porteren, maar aanzienlijk minder omdat landen 
dan naar eigen voorkeur hun grenzen open en 
dicht kunnen doen voor Nederlandse produkten. 
De geschiedenis leert bij herhaling dat het treffen 
van handelsbeperkende maatregelen, waar dat 
nog mogelijk is, door diverse landen graag in de 
praktijk wordt gebracht. 

De sociaal-economische vraagstukken waar 
bijna alle landen momenteel mee te maken heb-

worstelt, versterken nationalistische neigingen 
om af te dingen op de EG. Het doen van het om
gekeerde zou echter van heel wat meer politieke 
visie getuigen, zeker ook waar het de lange ter
mijn betreft. Het is juist een versterking van de 
gemeenschappelijke markt - één enkele Euro
pees-binnenlandse markt voor goederen, diensten 
en kapitaal, vrij van alle handelsbelemmeringen 
- die de hoogste prioriteit verdient. Er zijn nog 
veel te veel terreinen waarvoor die gemeenschap
pelijke markt nauwelijks functioneert. Een vrije 
markt voor goederen moet worden ondersteund 
door de concurrerende werking van markten op 
het gebied van het vervoer, het bankwezen, ver
zekeringen en andere diensten. Het beleid inzake 
onderzoek en ontwikkeling (research and deve
lopment, R & D) heeft dringend behoefte aan 
meer Europese coördinatie en ondersteuning. 
Wederzijdse erkenning van nationale test- en 
waarborgfaciliteiten moet worden aangemoedigd 
en de harmonisatie van technische en veilig
heidsnormen worden bevorderd. 

Men is het er vrij algemeen over eens dat in
formatie en informatietechnologie in belangrijke 
mate de samenleving van morgen zullen bepalen. 
De chip-revolutie wordt gezien als de nieuwe 
kracht die de wereld er ecC?nomisch weer bovenop 
moet helpen in de komende tijd. De informatie-
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industrie is niet alleen een groeisector, maar ook 
een motor in die ontwikkeling en mag zich mede 
daarom thans verheugen in de belangstelling van 
de overheid van de meeste Europese landen, zo
wel als van de EG. Terecht, want onderzoek van 

de OESO toonde aan dat de EG wat werkgelegen
heid in de informatica-sector betreft sterk is ach
tergebleven bij de Verenigde Staten, maar ook in 

vergelijking met Canada en Japan. De Europese 
industrie op dit terrein verzorgt zelfs maar 40% 
van de eigen binnenlandse markt (die 30% van 
de wereldmarkt uitmaakt). Het is hoog nodig dat 
in die situatie verandering komt. 

Maar de concurrentie van buiten Europa is 
groot. De Verenigde Staten van Amerika en Ja
pan dringen zich in de informatiewereld nadruk
kelijk op de voorgrond. Andere staten, kleiner 
van omvang maar met een omvangrijk achter
land - zoals de Republiek Korea en Taiwan - vol
gen in een opmerkelijk tempo. We zien het eco
nomische zwaartepunt van de wereld verschui
ven van rond de Atlantische Oceaan (West-E';1-
ropa en de Amerikaanse oostkust) naar de gebie
den rond de Stille Oceaan (Amerikaanse west
kust en oost-Azië). Europa heeft daar door zijn 
verdeeldheid en trage reageren zelf mede schuld 
aan. Wil men vanuit Europa succesvol de mon
diale concurrentie aankunnen, dan zal men moe
ten kunnen werken vanuit een thuisbasis met een 
enigszins vergelijkbare grootte, en dat is die van 
de Europese Gemeenschap. Die orde van schaal
grootte is ook nodig om de vereiste 'economy of 
scale' te bereiken; zo is bijvoorbeeld voor de ont
wikkeling van digitale telefonie een markt met 20 

miljoen of meer telefoonaansluitingen nodig. 
Uit de informatie-industrie in de EG komen te

kenen dat men de noodzaak tot een Europese 
bundeling van krachten onderkent. Deze ontwik
keling behoeft op datzelfde Europese niveau 
enerzijds ondersteuning (eenwording van de Eu
ropese markt, samenhangende Europese telecom-

municatie-infrastructuur, Europese standaarden 
en afspraken, gecoördineerd aankoopbeleid, en
zovoorts) en anderzijds begeleiding (democra
tische controle, behartiging van de consumenten

belangen, aspectenonderzoek, tijdig en gericht 

inspelen op komende maatschappelijke gevolgen 
van de informatisering, enzovoorts. ) Daartoe zuI
len alle Europese overheidsorganen zich voort
varend sterk moeten maken. 

De EG is - binnen de mogelijkheden die men 
momenteel heeft - reeds actief op het terrein van 
het bevorderen van de informatietechnologie. Zo 
trekt de laatste tijd het 'European Strategic Pro
gramme for Research and Development in Infor
mation Technology' (afgekort als ESPRIT) de aan
dacht. Dergelijke communautaire initiatieven 
kunnen, als de goede wil er bij de EG-lidstaten is, 
een stimulans zijn voor economische integratie en 
industriële vernieuwing. Ze worden door ons ge
steund. 

Te hopen valt dat het stimuleren tot meer sa

menwerking van het Europese informatiebedrijfs
leven metterdaad zal leiden tot standaardisatie 
en meer gelijkluidende technische oplossingen, 
waardoor marktdrempels binnen de EG verlaagd 
kunnen worden en er dientengevolge in prak
tische zin een concrete marktvergroting tot stand 
kan komen. 

Niet alleen op het terrein van de informatietech
nologie vertoont Europa te veel zwakke kanten. 
Deze constatering geldt eveneens voor de infor
matievoorziening. 

Ten opzichte van de Verenigde Staten heeft 
Europa ook een achterstand op het gebied van 
de databases met literatuurgegevens en de data
banken met feitelijke gegevens. In vergelijking 
met zowel de vs als Japan duurt het in Europa 
gemiddeld langer voordat in de onderzoeksector 
geproduceerde informatie door het bedrijfsleven 
adequaat wordt bekeken op de mogelijkheden die 
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er in kunnen zitten voor de ontwikkeling van ex
ploiteerbare produkten en diensten. 

Opnieuw mogen we vaststellen dat de Euro
pese Commissie de situatie heeft onderkend. Ini

tiatieven zijn genomen, zowel met betrekking tot 
het stimuleren van moderne vormen van ontslui
ting van informatie als inzake het bevorderen van 
een betere overdracht van kennis. Ondanks de 

bureaucratie waar de uitvoering van die initia
tieven soms onder lijdt, heb ik waardering voor 
wat men probeert te doen. 

Ook de keerzijde van de medaille verdient aan
dacht. De EG moet de eigen plaats in het totale 
patroon van lokale, regionale, nationale en su
pranationale overheden steeds goed in de gaten 
blijven houden. De bemoeienissen van de EG met 
het informatiebeleid mogen niet het karakter 
krijgen van centralisatie. Deze opmerking is op 
z'n plaats omdat op een terrein als dit, waar veel 
nieuwe beleidsinitiatieven genomen moeten wor
den, het gevaar dreigt dat de bestuurslaag die het 
eerst of meest actief is ook de meeste bevoegd
heden aan zich trekt. Uitgangspunt moet ook 
hier zijn dat overheidstaken niet op een hoger 
niveau worden uitgeoefend dan strikt nodig is. 

ESPRIT past bij het Europese niveau. Dat geldt, 
bijvoorbeeld, ook voor het Apollo-project, dat 
zich richt op experimenten met het langs tele
communicatieve weg met behulp van satellieten 
overbrengen van documenten van een informa
tieverschaffer naar dicht bij de eindgebruikers 
gelegen ontvangststations. Het ondersteunen van 
het maken van databanken met wetenschappe
lijke of technische informatie kan veelal ook op 
de nationale schaal gebeuren. Daarentegen zou 
een integratie van verschillende informatiever
schaffende systemen voor wetenschap en bedrijfs
leven weer goed vanuit de EG bevorderd kunnen 
worden. 

Ik ben me ervan bewust dat een Europees infor
matiebeleid heel wat meer onderwerpen omvat, 
en ook moet omvatten, dan wat in dit korte ar
tikel aan de orde is gesteld. Ik heb me beperkt 
tot wat de hoogste prioriteit verdient. 

De nadruk op het versterken van de gemeen
schappelijke markt is geen kapitalistische zaak, 
zoals radicale lieden nog wel eens willen beweren. 

Een evenwichtig beleid in deze is in het belang 
van iedere Europese burger. Als Europa de con
currentiestrijd op informatiegebied verliest, is het 
gedoemd internationaal tot een tweede of derde 
rang af te zakken, met alle gevolgen van dien en 
op alle terreinen: politiek, sociaal-economisch, so
ciaal-cultureel, en zo meer. We zullen de slag die 
is begonnen alleen dan goed kunnen overleven 
als alle Europese landen, werknemers en werk
gevers, producenten en consumenten bereid zijn 
het directe eigenbelang adequaat in te passen in 
een gezamenlijke Europese aanpak. 

Dat er daarbij ook in de structuur van de EG 

belangrijke hervormingen nodig zullen zijn, is 
duidelijk. Die zullen samen moeten gaan met een 
ingrijp'ende verdere democratisering, waarin een 
versterkt Europees parlement absoluut onmis
baar is. Dat vereist ook een sterk draagvlak 
voor dat parlement. 

De anti-Europese opstelling die bij de kleine 
linkse partijen de boventoon voert, en die we ook 
bij klein rechts aantreffen, wordt door ons be
paald niet gedeeld. De aarzelingen en interne 
verdeeldheid over de Europese koers die de so
ciaal-democraten ten toon spreiden, zijn voor de 
Europese - en daarmee de Nederlandse - toe
komst geen goede zaak. Het treffen van maatre
gelen waar het bedrijfsleven op korte termijn z'n 
voordeel mee kan doen - als vooral bepleit vanuit 
de liberaal-conservatieve politieke stromingen -
kan steun verdienen. Maar een dergelijk beleid 
moet dan wel zijn gebaseerd op, en ingebed in, 
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een veel bredere en duidelijke visie voor de lange 
termijn en moet positief worden gedragen en de
mocratisch gecontroleerd door een sterk en ge
zond Europees parlement. Dat is waar wij voor 
staan. 

Europa is van groot belang voor de democratie 
in de wereld. Het telt verhoudingsgewijs veel de
mocratische landen. 'Als die democratieën alle-

maal op eigen houtje bezig blijven, zullen ze er 
stuk voor stuk aan gaan' (Laurens Jan Brink
horst, hoofd van de EG-delegatie in Tokio in El
seviers Weekblad, 3 maart 1984). Een krachtig Eu

ropa daarentegen, dat ook de informatiesamen
leving op demokratische wijze richting weet te 
geven, zal van mondiale betekenis zijn. 


