
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex. nr. 

Nr:11414. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 24 juni 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens om 09.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, De Ruiter, Ruding, 
Schoo, alsmede de staatssecretarissen 
Bolkestein, Van Eekelen en Korte. 

Voorts zijn aanwezig de heren Arlman (Fi), 
Barth (Def), Bergman (LaVi), Van Blankenstein 
(SoZa), Engering (EZ), Van de Graaf (AZ), 
Posthumus Meijjes (BuZa), Roberts (BuZa), 
Rutten (PV EG) en de Heer Wellenstein (Comité 
Europa van de Burger) 

Secretaris : mr J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 25 maart 1985 
(nr.11323) 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Voorbereiding Nederlandse Voorzitterschap van de 

Gemeenschap 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede dat 
op 20 september a.s. van 08.30 tot 10.00 uur een spe
ciale Raad voor Europese Zaken zal worden gehouden te 
voorbereiding van het Nederlandse Voorzitterschap. 
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Zeer Geheim - 2 - REZ 24 juni 1985 
(pt.3.) 

Voorbereiding van de Europese Raad op 27-29 mei 1985 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 17 jurii 
1985, par. 1; aanvullend REZ-dossier t.b.v. de Europese 
Raad, rondgezonden op 21 juni 1985; Nota inzake het 
Franse Eureka-initiatief en het technologiedossier voor 
de Europese Raad d.d. 17 juni 1985) 

Rapport ad hoe Groep Europa van de Burgers 

De minister-president merkt op dat het rap
port, dat thans aan de Europese Raad voorligt, deugde
lijk is voorbereid door het Adonnino Comité en dankt de 
heer Wellenstein voor zijn belangrijke inbreng in dit 
Comité• 

De heer Wellenstein licht toe dat het thans 
voorliggende rapport het tweede rapport betreft dat 
door het Comité "Europa van de Burgers" is opgesteld. 
Het eerste rapport betrof voornamelijk de administra
tieve en technische aspecten van de versoepeling van 
het grensverkeer. Het tweede rapport beslaat een veel 
breder terrein, o.a. mediabeleid, onderwijs, speciale 
rechten van de burger, sport en gezondheidsvraagstuk
ken. De inhoud is nogal gecompliceerd en er is geen 
tijdslimiet genoemd voor de verwezenlijking van de aan
bevelingen. Er zijn geen voorbehouden gemaakt t.a.v. 
onderdelen van de tekst zodat de Europese Raad zich 
niet over details behoeft te buigen. Het rapport bevat 
geen financiële verplichtingen doch slechts oriëntaties 
voor nader uit te werken politieke lijnen door de 
(Europese) Raad. Van Nederlandse zijde zou zonder be
zwaar met de tekst van het rapport kunnen worden inge
stemd. Bij de interdepartementale voorbereiding van de 
Nederlandse inbreng in het Comité zijn met name vragen 
gerezen over de toegang van de burgers tot televisie 
uitzendingen uit andere landen. In de laatste fase 
heeft spreker de tekst terzake nog wat kunnen afzwakken 
en in overeenstemming gebracht met de afspraken die 
minister Brinkman terzake met zijn collega's heeft ge
maakt . 
De Nederlanse bezwaren tegen een Eurolotto worden door 
meerdere landen gedeeld. Het rapport beveelt slechts 
aan de Commissie te laten onderzoeken of er ruimte is 
voor een dergelijke lotto. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt wat de 
bedoeling is van de aanbeveling over de faciliteiten 
met betrekking tot het voortzetten van een studie in 
een onderwijsinstelling van een andere lidstaat. Voorts 
vraagt hij tot wie het rapport zich richt. Een aantal 
van de aanbevelingen betreffen de competentie van de 
Gemeenschap doch een aantal niet. De Europese Raad zou 
hier iets over moeten zeggen alsmede over de voort
gangscontrole op de uitvoering van het rapport. Het 
eerste rapport is immers nog steeds niet in besluiten 
geïmplementeerd. 



Zeer Geheim - 3 - REZ 24 juni 1985 
(pt.3.a.) 

De heer Wellenstein antwoordt ten aanzien van 
de faciliteiten met betrekking tot studie in verschil
lende lidstaten dat er een systeem van "academie 
credits" is voorgesteld waarvan de uitvoering wordt 
overgelaten aan de universiteiten en de ministers van 
Onderwij s• 
Met betrekking tot de voortgang van het eerste rapport 
is spreker van mening dat er wel wat is gebeurd. De 
totstandkoming van de grensoverschrijdingsovereenkomst 
tussen de Benelux, de BRD en Frankrijk is door het rap
port zeker bevorderd. Dit neemt niet weg dat de uit
voering van het eerste rapport nog niet voltooid is. 
Het Comité heeft mede daarom in zijn laatste verga
dering een nieuwe slotparagraaf aan het rapport toege
voegd met betrekking tot de voortgangscontrole op de in 
het rapport gedane aanbevelingen. Spreker leest deze 
slotparagraaf voor. 

De minister-president vraagt hoe men kan be
reiken dat de Europese Raad niet alleen overeenstemming 
bereikt over de inhoud maar ook een procedurele af
spraak maakt over de vraag wie wat moet doen, de EEG of 
de nationale autoriteiten. 

De heer Wellenstein licht toe dat dit laatste 
in het rapport bij iedere aanbeveling is aangegeven. 

De minister-president stelt voor de conclu
sies van de Coördinatie Commissie en van het REZ dos
sier te aanvaarden alsmede de ter vergadering door de 
heer Wellenstein voorgelezen nieuwe slotparagraaf van 
het rapport met betrekking tot de voortgangscontrole op 
de in het rapport gedane aanbevelingen. 

De raad stemt hiermee in. 

Voltooiing van de Interne Markt 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
het White Paper van de Commissie als basis heeft de op
heffing van de fysieke, de technische en de fiscale 
barrières. Daarnaast is er de procedurele kant van de 
zaak, met name de vraag tot waar de competentie van de 
EG gaat, de wijze van besluitvorming en de practische 
uitvoering. De vraag is of de huidige bevoegdheden vol
doende zijn om het programma te kunnen uitvoeren. 

Minister Van Aardenne is van oordeel dat de 
Commissie goed werk heeft geleverd door een totaal pak
ket te presenteren dat inderdaad kan leiden tot een In
terne Markt. Dit is een voorwaarde voor de verwezen
lijking van grote programma's a la Eureka. In het voor
stel is voor iedereen iets te vinden en iets te vra
gen. De Nederlandse houding zou moeten zijn aan de pak
ketbenadering vast te houden en het pakket niet te la
ten verbrokkelen. Een belangrijke leidraad voor de de
legatie zou moeten zijn dat hier een poging wordt ge
daan om de Gemeenschap goed te laten functioneren. 


