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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen 

(RvC) van 27 en 28 mei 2019. Tijdens de Raad zal worden gesproken over alle 

terreinen die onder de RvC vallen, te weten interne markt, industrie, ruimtevaart 

en onderzoek.  

 

Er zullen naar verwachting raadsconclusies worden aangenomen over interne 

markt, industrie en toerisme. Tijdens de Competitiveness check-up zal worden 

gesproken over mededinging, concurrentievermogen en de interne markt. Tijdens 

het ruimtevaart onderdeel wordt gesproken over het versterken van de rol van 

Europa als wereldspeler en de promotie van internationale samenwerking, 

ruimtevaartdiplomatie en bijdragen aan de ontwikkeling van de wereldwijde 

governance op het gebied van Ruimtevaart. Ook wordt de European Space Council 

voorbereid en worden naar verwachting conclusies over “Space as an enabler” 

aangenomen. Tijdens het onderdeel onderzoek zal worden gesproken over 

onderzoek en innovatie als drijvende kracht voor een meer concurrerende 

Europese Unie.  

 

Tijdens de lunch zal worden gesproken over “deepening the internal market 

through cross border cooperation in public and private procurement”  

 

Tevens stuur ik u hierbij het verslag toe van de informele RvC (onderdelen interne 

markt en industrie), die plaatsvond op 2 en 3 mei jl. Tijdens deze Raad is 

gesproken over ondernemerschap, het interne markt beleid en energie-intensieve 

industrie. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 


