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Beoprekingen vakrainietere in E iO—verband.

Uit punt f) van bijgaand veralag via da Haar
Linthorst homan over aan informele sitting van hat
Comité van Permanente Vertegenwoordigere te Brussel
blijkt, dat aldaar is beaproken het probleem van de
bijeenkomsten van vakministers van de zes E .Galanden,
met name van de Ministers van Landbouw, die al of niet
op uitnodiging van de Europese Commissie worden g e h o u den. De Permanente Vertegenwoordigers waren van mening*
dat deze ontwikkeling thans nog niet ernstig i s , maar
dat wel het gevaar dreigt dat op den duur meer en meer
afspraken worden gemaakt of zelfs officiële besluiten
orden genomen buiten de Raad van de EEG om.
Het hier gesignaleerde probleem heeft ons en ook
de andere landen reeds eerder geoccupeerd. 7ormeel ia
het z o , dat de Commissie natuurlijk steeds gerechtigd
is nationale deskundigen te raadplegen, zelfs op M i n i s terieel niveau, voordat zij haar voorstallen definitief
formuleert en voorlegt aan de Raad ter beelissing.
Het praktische probleem is echter, hoe ver de
Commissie hiermee wil gaan. Mijn indruk i a , dat de
Coicmisoie het liefst zo ver wil g a a n , dat zij onderàhands tracht tot volledige overeenatemming met de n a tionale deskundigen te k o m e n , teneinde tenslotte met
een voorstel te komen voor de Raad, dat de Raad m a t e rieel alleen nog maar behoeft te ondertekenen. Hiermee
wordt dus elke materiële discussie tussen Commissie so
Raad, maar ook tussen Commissie sn ds Permanente Vertegenwoordigers van de Raad ontleken. Hiermee wordt ook
hst accent van de besluitvorming in wezen gelegd bij
het informele vooroverleg.
Ik geloof n i e t , dat een dergelijks procedure is
hst algemeen en ook voor Nsdsrlsnd aantrekkelijk i s .
Ik zou er voor willen p l e i t e n , dst ds wezenlijke betekenis van ds Raad (sn daarmee van de Psrmansnte Vertegenwoordigers) nist zodanig wordt uitgehold, dat het
EJG—beleid nog elecnts een samenvoeging vso allerlei
stukjes dssl- en eeotorbeleid wordt es dat ds Raid sol
nog alechte procedurezaken beslist* Samenhang tmsaen
ds verschillende onderdelen is vsn groot bslang en hoi
is hier dst ook ssn belangrijke taak ligt voor het
coördinerende Departement.
<s? dient erkend, dat 'laat
en Permanente Vertegenwoordigers niet te veel met alle
lel technische detaila belaat .«ogen en kunnen worcies.
Hst probleem aal dus zijn de joists middenweg t«
vinden. Het ie mijn indruk, dst la Luxemburg de Hegs
Autoriteit deze middenweg beter en bevredigender h*efl
gevonden don tot nu toe de Europeae Osasele «ie.
- Ik .
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Ik moge deze beschouwing eindigen met het v o l -

gende:
1. Het hi r gesignaleerde probleem is in jsnuari van
dit jarr uitvoerig besproken in de Coördinatie Commissie en heeft daar geleid tot een ont<erp-richtlijn voor de samenwerking tussen de Nederlandse i n stanties en de EJO-instellingen. Deze richtlijn ie
ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd op
grond van de overweging, dat de nadelen van de werkwijze van de Commissie voor een deel runnen worden
ondervangen door een goede coördinatie en uitvoerig
overleg thuis in de hoofdsteden. 3e Ministerraad
heeft deze richtlijn echter niet officieel goedgekeurd, omdat Minister /iijlstra de zaak nog eens met
U wilde bespreken. A'at de bezwaren van de heer
Zijlstra w a r e n , is mij niet bekend. ^oudt U dit
punt nog eens met Minister iijlstra willen be»prekent
2 . Ik geloof n i e t , dat ik U zou aanraden conform de
suggestie van de heer h o m a n , op de eerstvolgende
Raadsvergadering de vernouding tussen de Raad en de
oijeenkoLdsten van de vakministers aan de orde te
stellen. Ben dergelijke discussie kan slechts tot
lieverstanden aanleiding geven en zelfs met enig
recht worden gecoupeerd door de Europese Commissie
op grond van de redenering, dat hier informele en
informatieve gesprekken plaatsvinden, welke op gssn
enkele wijze het gezag en de positie van de Raad
zouden kunnen aantasten.
Wel zoudt U kunnen overwegen eventueel in de
wandelgangen met enkele collega's het algemene probi een
aan te snijden van de nie t geheel bevredigende verhouding tussen Raad en Commissie en van de hierboven g e signaleerde werkwijze van de Commiseis. Gslukkig hsbb<
zowel de E2G als Euratom een Verdragsartikel, luidssdi
"De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en regelen
in onderlinge overeenstemming de wijze waarop zij some»
werken".
Ik geloof, dat de tijd rijp i s , dat Rsad en o missie zioh zetten aan de uitwerking van dit artikel.
Daartoe zou een rapport of nota moeten worden voorbereid. Het eenvoudigst l i j k t , dat enkele vertegeowaordigsre van de Commissie tezamen met de Permanente Ter«
tegenwooruigers dit stuk opstellen*
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