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Overzicht van de conclusies inzake het partnerschap

tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Parijs, 3 juni 2015

De president van de Franse Republiek, François Hollande, en de Nederlandse minister-

president, Mark Rutte, hebben vandaag tijdens hun ontmoeting, in aanwezigheid van

Manuel Valls, de minister-president van Frankrijk, besproken welke voortgang is er geboekt

ten aanzien van de uitvoering van de in januari 2014 opgestelde gemeenschappelijke

routekaart. Zij hebben nogmaals hun gezamenlijke streven kenbaar gemaakt het

strategische partnerschap dat Frankrijk en Nederland zijn aangegaan, uit te breiden en te

intensiveren.

Ze zijn verheugd over het nieuwe kader waarin dit partnerschap gestalte krijgt en de

totstandkoming van het Frans-Nederlands Initiatief onder voorzitterschap van de ministers

van Buitenlandse Zaken van de beide landen. Tegelijkertijd hebben zij het belang

onderstreept dat zij hechten aan de contacten tussen het maatschappelijk middenveld in

Frankrijk en Nederland, in het bijzonder door middel van jaarlijkse bijeenkomsten met

"jonge talenten" en de Erasmus-Descartes Conferentie.

Met het oog op het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 en het streven de

strategische samenwerking tussen Nederland en Frankrijk te versterken, zijn zij de volgende

conclusies, maatregelen en stappen overeengekomen:

I Maatschappelijke samenhang en bestrijding van intolerantie

Frankrijk en Nederland stellen zich vastberaden teweer tegen alle vormen van geweld en

intolerantie. De president van de Franse Republiek en de minister-president van Nederland

doen een oproep de Europese mentaliteit zoals die tijdens de mars van 11 januari 2015 in

Parijs tot uitdrukking werd gebracht, te blijven uitdragen. Zij veroordelen racisme,

antisemitisme, islamofobie, alsook alle vormen van discriminatie, en zullen daar te allen

tijde tegen optreden.
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Beide regeringen doen een oproep de besluiten die op 12 februari 2015 door de

staatshoofden en de regeringsleiders van de Europese Unie zijn genomen ten uitvoer te

leggen.

II Europese samenwerking

Als grondleggers van de Europese Unie bevestigen Nederland en Frankrijk hun gehechtheid

aan het Europese project en aan nauwe samenwerking binnen het huidige institutionele en

juridische kader om te komen tot een ruimte van veiligheid, voorspoed en vrijheid voor alle

Europeanen waarin diversiteit wordt geëerbiedigd. In die geest hebben de Europese

Commissie en haar Voorzitter zich ingespannen een doelgericht, helder programma op te

zetten om het functioneren van de Europese Unie te verbeteren zodat zij beter tegemoet

komt aan de behoeften van haar burgers.

Hierbij staan vier punten centraal:

a) Het versterken van de economie

Frankrijk en Nederland herinneren aan de drie pijlers die worden genoemd in de jaarlijkse

groeianalyse (investeringen, structurele hervormingen en groeivriendelijke

begrotingsconsolidatie). Zij streven naar een grotere bijdrage van het Europese beleid aan

groei en werkgelegenheid, berustend op benutting en versterking van het potentieel van de

interne markt, stimulering van investeringen en bevordering van projecten van

gemeenschappelijk belang.

In dat verband zijn zij ingenomen met het akkoord van het Europees parlement inzake het

Europees Fonds voor Strategische Investeringen en roepen zij op tot de spoedige

tenuitvoerlegging daarvan zodat prioritaire projecten op de volgende gebieden kunnen

worden gefinancierd: de transitie op energiegebied; het digitale domein; onderzoek en

innovatie; de groei van het bedrijfsleven en kmo's; onderwijs en opleiding.

EMU

De eurozone moet zijn economische en sociale model in een steeds sterker concurrerende

wereld bevestigen. De komende jaren zullen er binnen het kader van de huidige verdragen

meer moeten worden gedaan om de groei, het concurrentievermogen en de
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werkgelegenheid in de eurolanden te versterken, ongelijkheid te bestrijden, tegelijkertijd te

zorgen voor solide overheidsfinanciën en de reeele economische convergentie in de

eurozone te bevorderen.

Hiertoe pleiten Frankrijk en Nederland voor versterking van de coördinatie van het

economisch beleid; voltooiing van Europese bankenunie, dit biedt een garantie voor

financiële stabiliteit; een vorm van ‘governance’ waardoor de procedures efficiënter kunnen

verlopen en het democratische karakter van de besluitvorming in de eurozone beter kan

worden gewaarborgd.

Werkgelegenheid en detachering

Om te zorgen dat de mobiliteit van de werknemers in Europa zowel hun rechten als eerlijke

concurrentie tussen de bedrijven waarborgt doen Frankrijk en Nederland een oproep de

Europese regels op het gebied van detachering ten volle na te leven., met name de

richtlijnen van 1996 en 2014, en de ondernemingen in deze een grotere

verantwoordelijkheid te geven.

Frankrijk en Nederland zullen zich blijven inzetten voor het bevorderen van fatsoenlijk werk,

het bestrijden van misbruik en uitbuiting van werknemers, waaronder door te zullen werken

aan de richtlijnen rondom detachering.

De Franse en Nederlandse ministers van Sociale zaken en werkgelegenheid zullen hun

dialoog en samenwerking in dit verband voortzetten.

Handel

Samen met de andere lidstaten van de Europese Unie zullen de regeringen van Frankrijk en

Nederland ernaar streven nog dit jaar te komen tot een ambitieus, alomvattend trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) dat beide partijen voordeel

oplevert. Zij bevestigen opnieuw dat zij hechten aan transparantie van de

handelsbesprekingen.

b) Bestrijding van illegale immigratie

Frankrijk en Nederland roepen op tot het ten uitvoer leggen van de verklaring die tijdens de

buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april is opgesteld. De beide

regeringen bevestigen het belang dat zij hechten aan de beginselen van
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verantwoordelijkheid en solidariteit. De Europese Unie moet steun bieden aan de lidstaten

die te maken krijgen met het identificeren, opvangen en repatriëren van illegale

immigranten. Frankrijk en Nederland zijn dan bereid te werken aan een betere verdeling

van de vluchtelingen over Europa op een eerlijke basis waarbij rekening wordt gehouden

met eerder verrichte inspanningen.

Tegelijkertijd bevestigen beide regeringen hun wil op alle mogelijke manieren de strijd aan

te binden tegen mensensmokkelaars. Zij zijn voornemens nauwe banden aan te gaan met

landen van herkomst en doorgangslanden in Afrika om de samenwerking te versterken, met

name op het gebied van grensbewaking. Zij zullen hun ontwikkelingshulp blijven richten op

het bieden van toekomstperspectief aan de Afrikaanse bevolkingen.

c) Vereenvoudiging en herijking van het Europese optreden

De oproep die Frankrijk en Nederland in januari 2014 hebben gedaan voor een

transparantere, eenvoudigere en doeltreffendere Europese Unie heeft zijn weerklank

gevonden in de strategische agenda van de Europese Raad van juni 2014 en in het

programma van de nieuwe Europese Commissie. Zij spreken de wens uit dat een

gezamenlijke interinstitutionele aanpak spoedig kan worden afgerond, zodat de kwaliteit

van de wetgeving verbetert en de Europese samenwerking eenvoudiger en inzichtelijker

wordt. Hiertoe organiseren Frankrijk en Nederland op 17 juni, onder auspiciën van beide

ministers van Buitenlandse Zaken, een seminar met als thema vereenvoudiging van de EU.

d) Versterking van de Europese democratie

Frankrijk en Nederland doen een oproep te komen tot een Europese samenwerking die

stevig is verankerd in democratische controle en het publieke debat, mede dankzij de

betrokkenheid van onderzoekscentra, universiteiten en het maatschappelijk middenveld.

Beide landen zullen contacten en een intensieve dialoog over essentiële Europese

vraagstukken tussen nationale parlementen aanmoedigen, in nauwe samenwerking met het

Europees Parlement en, voor zover van toepassing, de leden van de Europese Commissie.

III Internationale en globale vraagstukken

Veiligheid en defensie



5

In het kader van hun gezamenlijke wens hun partnerschap op het gebied van vrede, justitie

en ontwikkeling te versterken hebben Frankrijk en Nederland hun strategische en militaire

samenwerking in diverse crisisgebieden geïntensiveerd.

De inzet van Frankrijk en Nederland in Mali dient niet enkel militaire doelen, maar is ook

gericht op versterking van stabiliteit, ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking.

Beide landen bevestigen hun intentie hun inspanningen in het gebied te continueren, onder

meer in het kader van Minusma. Frankrijk en Nederland roepen hun Europese partners en

bondgenoten op, evenals alle andere betrokken spelers, hier ook een bijdrage aan te

leveren in het kader van een geïntegreerde aanpak. Frankrijk en Nederland consolideren

hun samenwerking, met name via steun in het kader van het project voor

grensoverschrijdende samenwerking in de Sahel (ACTS) en via financiële en

capaciteitsgebonden bijdragen voor de vredeshandhavingsscholen in de regio.

Frankrijk en Nederland zijn ten volle betrokken bij de coalitie die strijdt tegen Islamitische

Staat in Irak. In het kader van de door de Irakese regering geformuleerde hulpvraag voeren

zij luchtaanvallen uit en verzorgen zij opleidingen voor het Irakese leger. De beide

regeringen herinneren eraan dat de militaire acties gepaard dienen te gaan met een politiek

proces op nationaal niveau dat verzoening tussen de verschillende gemeenschappen

voorstaat.

Frankrijk en Nederland zullen samenwerken in het kader van de werkzaamheden ter

voorbereiding van de Europese Raad van juni 2015, waarvoor een krachtiger en

doeltreffender Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) op de agenda

staat.

Klimaat

Nederland en Frankrijk zouden graag zien dat in december 2015 in Parijs een ambitieus en

juridisch bindend internationaal akkoord wordt bereikt over de aanpak van de

klimaatverandering. Nederland steunt het Franse voorzitterschap van deze conferentie ten

volle, onder meer door een sleutelrol voor vraagstukken inzake duurzame mobiliteit te

vervullen. Rond deze problematiek zullen seminars worden georganiseerd. Na COP21 zal

Nederland zich er als voorzitter van de EU vanaf januari 2016 voor inzetten dat de genomen

besluiten op Europees niveau ten uitvoer worden gelegd.
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IV Bilaterale samenwerking

Economie

Frankrijk en Nederland spannen zich ten volle in voor economisch herstel om te komen tot

een stabiele, duurzame en sterke economie die geheel op de toekomst is gericht. In dit

kader organiseren beide landen een bilateraal economisch jaar 2015-2016 ("#NLFR

economie"), waarvan de aftrap op 3 juli in Utrecht zal worden gegeven, ter gelegenheid van

de start van de Tour de France. Dit initiatief past in het kader van de uitvoering van de

routekaart die tijdens het bezoek van president François Hollande aan Nederland in januari

2014 is opgesteld.

De jaarlijkse dialoog van het mkb en grote ondernemingen zal aansluiten bij dit economisch

jaar, in het kader waarvan ook een gezamenlijke handelsmissie van Frankrijk en Nederland

zal plaatsvinden. In samenwerking met de MEDEF en VNO-NCW zullen twee seminars over

de interne markt worden georganiseerd. Voorts zullen de beursprogramma's op

onderzoeksgebied (Van Gogh-programma) en de prijzen voor onderzoek en innovatie

(Descartes-Huygensprijs) in het teken staan van dit economisch jaar.

De diverse bijeenkomsten en activiteiten die in het kader van het economisch jaar zullen

plaatsvinden, zijn gericht op een betere mobilisatie van economische actoren ten behoeve

van toename van het handelsverkeer tussen Frankrijk en Nederland en wederzijdse

investeringen om te komen tot een nieuw evenwicht, en een betere wederzijdse inzichten in

van onze respectievelijke knowhow op allerlei gebieden (groene groei, transport,

geografische informatiesystemen, innovatie in de vliegtuigindustrie, offshore windenergie,

sport, veiligheid, het digitale domein, hightechmaterialen en de kringloopeconomie).

Frankrijk en Nederland zijn trots op hun gastronomisch erfgoed en zien uit naar het

evenement "Goût de France / Good France" dat in 2015 door Frankrijk wordt georganiseerd.

Zij juichen alle initiatieven toe die tot doel hebben de gastronomie en de economische

waarde ervan te bevorderen. In dit verband verheugt het beide landen dat Nederland

(Rotterdam) in de race is om de Europese finale van de internationale wedstrijd "Bocuse

d'Or" in 2018 te organiseren.

Gedecentraliseerde samenwerking / Overzeese gebieden

Frankrijk en Nederland onderstrepen hun samenwerking en de onderlinge uitwisseling van
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kennis en ervaring op het gebied van "slimme steden". De conferentie "De stad van de

toekomst", die op 21 november 2014 door Frankrijk en Nederland werd georganiseerd, sluit

hierop aan. De Erasmus-Descartes Conferentie over de overgang naar een groene economie

en groene groei, die op 30 oktober 2015 in Amsterdam zal plaatsvinden, is een extra

gelegenheid om deze samenwerking voort te zetten.

Frankrijk en Nederland zijn ingenomen met het succes van het vierpartijenoverleg tussen de

Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin en Sint Maarten, dat

jaarlijks plaatsvindt. Dit mechanisme heeft betere interregionale samenwerking mogelijk

gemaakt, ook in Europees verband, en blijft fungeren als kader voor overleg over

gemeenschappelijke vraagstukken, onder meer inzake grenzen en veiligheid.

Administratieve samenwerking

Frankrijk en Nederland onderstrepen dat zij ernaar streven de uitwisseling van diplomaten

en hoge ambtenaren te bevorderen. Zij zijn ingenomen met de bestaande mobiliteit en

verbinden zich ertoe deze voor 2020 te doen toenemen. Daartoe komen Frankrijk en

Nederland overeen dat zij over en weer diplomaten zullen detacheren, mede met het oog op

het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.


