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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

09.09.85 

DIE/EM (112) NOTA met betrekking tot het Nederlands voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen, 1986 
(opgesteld ten behoeve van de Staten-Generaal, voor te leggen aan 
de REZ op 20 september a.s.) 

Eerste deel 

I. Nederland zal in de eerste helft van 1986 het voorzitterschap 
bekleden van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap
pen. 
In onderstaande hoofdstukken zal worden ingegaan op de hoofdlijn
en welke in deze periode zullen worden aangehouden met het oog 
op een effectief optreden van Nederland in het EG-overleg, zowel 
als voorzitter van de Raad, alsook als delegatie die het Nederland
se standpunt dient te vertolken. 

De Regering zal deze periode ingaan in het volle besef van het 
belang van de Gemeenschap, van haar plaats in de wereld en tevens 
van haar waarde voor Nederland. De leden van de Regering zullen 
zich volledig inzetten voor de taken waarvoor het EG voorzitter
schap hen plaatst en zij aanvaarden deze taak in het volle besef dat 
tijdens deze zelfde periode in Nederland verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zullen worden gehouden die veel beslag op hun tijd 
zullen leggen. Deze taakopvatting van het Voorzitterschap impli
ceer t , dat een actieve rol moet worden gespeeld op het punt van 
initiatief nemen en stimuleren van het integratieproces. 
Gelet op de omstandigheid dat in vele sectoren van het interne 
beleid de Gemeenschap aan het beginpunt van een ontwikkeling 
staat , zal het Nederlands voorzitterschap een belangrijke rol 
moeten vervullen. Onder het Nederlands voorzitterschap zal de 
Raad gevolg moeten geven aan de eisen die de huidige situatie aan 
de Gemeenschap stelt . Dat betekent onder meer het daadwerkelijk 
toepassen van institutionele verbeteringen. Veel aandacht zal met 
name moeten worden besteed aan de interne markt en aan het 



technologiebeleid en aan een doeltreffende samenwerking in de 
economische en monetaire sector. De intensivering en uitbreiding 
van de samenwerking in deze sectoren binnen de Gemeenschap 
vormt een noodzakelijke bijdrage aan de Europese constructie en 
de welvaart en werkgelegenheid in Europa. Deze actie moet 
worden ondersteund door een voortvarende behandeling van de 
talrijke agendapunten, welke in de Raad in zijn verschillende 
samenstellingen aan de orde zijn. Alzo zou men de opdracht aan 
het Nederlands voorzitterschap kunnen samenvatten: werkzaam te 
zijn aan de versterking van de cohesie van de Gemeenschap van de 
Twaalf. 

II. De rol van het voorzitterschap in de Gemeenschap heeft in de 
afgelopen jaren meer gestalte gekregen. Het is een functie, die 
niet beperkt is tot het leiding geven in vergaderingen. 
Het voorzitterschap zet zich op alle niveaus in voor een voortva
rende behandeling van zaken; hiertoe is tevens nodig dat de 
Raadsvoorzitter zich persoonlijk beijvert uiteenlopende standpun
ten te verzoenen, vooral in die dossiers welke een eerste prioriteit 
genieten. Voorts neemt hij persoonlijk initiatieven die de omstan
digheden opportuun en wenselijk maken. Bij dit alles dient overi
gens wel in het oog te worden gehouden dat in de korte periode van 
het voorzitterschap niet altijd al de mogelijkheden aanwezig zijn 
om een groot aantal dossiers positief af te ronden. 
Een aldus opgevat voorzitterschap stelt zich uitdrukkelijk in op de 
bevordering van het Gemeenschapsbelang. Dit is de toetssteen 
waartegen de geloofwaardigheid van zijn handelen wordt gemeten 
en is tevens voorwaarde voor zijn effectiviteit. 
De effectiviteit van het voorzitterschap hangt voorts af van een 
goede samenwerking met de Commissie, van welke instelling 
immers de voorstellen tot besluitvorming afkomstig zijn, alsook 
met het Europees Parlement. Het Nederlandse voorzitterschap zal 
er zich voor inzetten dat een constructieve dialoog met het 
Europees Parlement kan worden gevoerd in het kader van de 
daarvoor geschapen verschillende overlegprocedures, waaronder 
ook die met het oog op het vaststellen van een referentiekader van 
de begroting en de toepassing van de budgettaire discipline. 
Goede voornemens en een communautaire instelling garanderen op 
zichzelf uiteraard nog niet een succesvol voorzitterschap. De 



ontwikkelingen die zich in 1986 in de Gemeenschap zullen voor
doen, bepalen in hoge mate de mogelijkheden en onmogelijkheden 
met betrekking tot het tenuitvoerleggen van deze voornemens. 
Per 1 januari 1986 zal de Gemeenschap uit twaalf lidstaten 
bestaan. Deze mijlpaal betekent dat de noodzaak tot efficiënt 
vergaderen nog groter zal worden. Het vertrouwen is gerechtvaar
digd dat Spanje en Portugal hun plaats in de Gemeenschap zullen 
vinden en zullen bijdragen aan de constructieve verdere ontwik
keling in Europa. Wel zal de toetreding ertoe kunnen leiden dat de 
Noord-Zuid tegenstellingen in het aantal dossiers in de Gemeen
schap meer gevoeld worden dan tot op heden het geval is geweest. 
Het voorzitterschap krijgt dan de extra taak om deze tegenstellin
gen te overbruggen. Daarbij zal wellicht in voorkomende gevallen 
gebruik gemaakt moeten worden van het middel van differentiatie 
in de toepassing van de besluiten van de Raad. Ofschoon voor 
sommige lidstaten gedifferentieerde regelgeving afbreuk kan doen 
aan de eenheid van de Gemeenschap, kan het nemen van het besluit 
van zo'n groot belang zijn, dat deze laatste overweging de doorslag 
dient te geven. Alvorens het Nederlandse voorzitterschap dit 
middel zal hanteren, zal van geval tot geval hierbedoelde afweging 
moeten plaatsvinden. 

De inhoud van ons voorzitterschap zal in belangrijke mate worden 
bepaald door het verloop van de Intergouvernementele Conferentie. 
Indien deze in december 1985 een succesvolle afloop heeft, kan er 
voorlopig rust heersen in de Gemeenschap. Daarbij zal in elk geval 
met betrekking tot institutionele hervorming de informele toepas
sing van de hopelijk verbeterde regels een speciale zorg van het 
voorzitterschap zijn. 

Wanneer de Europese Raad van december onverhoopt geen resul

taa t oplevert, dan rust op Nederland een bijzondere en hoge 

verantwoordelijkheid om de intergouvernementele conferentie op 

zo kort mogelijke termijn af te ronden. 

III. Met inachtnemen van het hierboven geschetste beeld zijn in de 

eerste helft van 1986 een aantal belangrijke onderwerpen aan de 

orde. 

Een gewichtig onderwerp dat onder het Nederlands voorzitterschap 

tot de prioriteiten behoort, is de Interne Markt en de technologi

sche samenwerking. Hierbij zij direct gesteld dat, ofschoon deze 



onderwerpen in hoge mate de behoefte aan institutionele hervor
ming verscherpen, de vorderingen op institutioneel terrein niet 
dienen te worden afgewacht alvorens ernst te maken met deze 
twee actieterreinen. Een parallelle ontwikkeling van activiteiten is 
zowel op institutioneel terrein als ten aanzien van het interne 
markt en technologie beleid geboden. 

A. Interne Markt 

De regeling van de Interne Markt zal uitgaande van de leidraad die 

het Witboek van de Commissie daarvoor geeft, moeten worden 

aangepakt langs de lijnen van de selectie die de Europese Raad van 

Milaan daaruit heeft gemaakt. De nadruk komt dan te liggen op de 

opheffing van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, 

die zich in velerlei sectoren voordoen. Tijdens het Nederlands 

voorzitterschap zijn vooralsnog vijf bijeenkomsten van de Interne 

Markt Raad voorzien, zodat reeds voldoende gelegenheid is ge

creëerd voor een voortvarende aanpak in deze. Daarbij dient men 

zich van een beperking bewust te zijn. Het interne markt beleid 

valt namelijk niet in zijn algemeenheid te behandelen; het valt 

uiteen in honderden kleine detailregelingen waardoor voortgang per 

definitie minder spectaculair zal zijn. De bijdrage van het voorzit

terschap dient zich hier vooral erop te richten handzame pakketten 

van voorstellen in de besluitvormingsprocedures in te brengen en 

voortgang van zaken middels een goed beheer van de agenda's in 

Raadskader te bevorderen. 

Tenslotte dient ervoor gewaakt dat de besluitvorming inzake de 

voltooiing van de interne markt leidt tot daadwerkelijke vergemak

kelijking van het vrije verkeer en geen nodeloze regelgeving 

oplevert. 

In het kader van de eerder genoemde vijf Interne Markt Raden 

zullen tevens onderwerpen aan de orde komen m.b.t. de consumen

tenbescherming en het midden- en kleinbedrijf. 

Het vervoerbeleid heeft voor Nederland traditioneel een belangrijk 

onderdeel van het interne markt beleid betekend. De recente 

uitspraak van het Hof van Justitie inzake het totstandbrengen van 

een vrij dienstenverkeer in het vervoer brengt met zich mee dat 

onder het Nederlands voorzitterschap krachtig moet worden ge

streefd naar besluitvorming, zowel inzake het internationaal als 

nationaal (cabotage) vervoer te land. Ook zal de opzet van een 

luchtvaartbeleid en van een zeevaartpolitiek van de Gemeenschap 

in deze periode dienen te worden afgerond. 



Technologische Samenwerking 
Voor wat betreft de technologie lijkt het een eerste opdracht voor 
het voorzitterschap te zijn een solide basis te leggen voor een 
samenhangend Europees technologie- en onderzoeksbeleid. De Ge
meenschap- en Eureka-initiatieven moeten met elkaar in verband 
worden gebracht. Een bijdrage van de Commissie terzake is onont
beerlijk als leidraad voor deze activiteit. Voor Nederland staat 
voorop dat naast industriële projekten het beleid gericht moet zijn 
op versterking van de Europese research en ontwikkeling en op de 
commerciële toepassingsmogelijkheden. Dit beleid zal tevens moe
ten steunen op de hierboven genoemde realisatie van de interne 
markt. Voorts is een vergaande inschakeling van het bedrijfsleven 
vanaf het begin van projecten van belang. 
Dit zal leiden tot herzieningen van het kaderprogramma, de 
toekomstige rol van COST, terwijl ook nader van gedachten zal 
worden gewisseld over het gebruik van wetenschappelijke en tech
nische installaties van internationaal belang. 
Het technologiebeleid en de confrontatie van de burgers in onze 
landen met de geavanceerde technologie werkt onmiskenbaar door 
in verscheidene sectoren van Gemeenschapsactiviteiten. Niet al
leen de Ministers direct belast met onderzoek en technologie, doch 
ook andere Ministers zullen in de komende maanden deze materie 
op hun agenda vinden, wanneer het bijvoorbeeld gaat over de 
betrokkenheid van sociale partners bij de introductie van nieuwe 
technologieën, ontwikkelingen in de biotechnologie, de samenwer
king met het bedrijfsleven terzake van onderwijsprogramma's, de 
gezondheidszorg en het mediabeleid. De technologie zal aldus zich 
gaandeweg demonstreren als een rode draad, dat door tal van 
activiteiten van de Gemeenschap loopt. De Regering acht dit ook 
terecht en een bewijs van de relevantie die de Gemeenschap voor 
de moderne maatschappelijke ontwikkeling heeft. 
Economische en Monetaire Samenwerking 

Overeenkomstig de opdracht van de Europese Raad van Milaan zal 
onder het Nederlands voorzitterschap gepoogd worden in de Eco-
FinRaad op basis van voorbereidend werk van het Monetair Comité 
en Comité van Gouverneurs van de Centrale Banken en het Comité 
voor de Economische Politiek voortgang te boeken op het terrein 
van de economische en monetaire samenwerking. Deze pogingen 
zullen een breed terrein van verwante onderwerpen bestrijken, te 
weten: 



1. De bevordering van de verdergaande convergentie van het econo
misch beleid en van de creatie door de particuliere sector van 
duurzame werkgelegenheid; het financieel-economisch overleg tus
sen de EG-lidstaten dient met name gericht te blijven op: 

bevordering van non-inflatoire groei; 
vermindering van de begrotingstekorten en van de collectieve 
lastendruk waar nodig; 
versterking van de aanbodkant van de economieën door 
vergroting van flexibiliteit en marktgerichtheid, alsmede 
door nieuwe technologieën; bevordering van investeringen; 
expansie van de wereldhandel, mede door ontmanteling van 
de handelsbeperkende en verstorende maatregelen, 

2. Het completeren van de vrijheid van kapitaalverkeer. 
3. De versterking van het huidige wisselkoersarrangement. 
4. Voortzetting van de gedachtenvorming over de doelstellingen op 

lange termijn van het EMS, indien deze gedachtenvorming eind 
1985 nog niet zou zijn afgerond; deze gedachtenvorming heeft 
tevens betrekking op het gebruik van de officiële ECU als reserve
middel van centrale banken en de rol van de particuliere ECU. 

Het algemene doel van de inspanningen op deze terreinen is het 
naderbij brengen van de economische en monetaire unie, waartoe al 
op de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van 1969 
te Den Haag is besloten. Dit einddoel dient in het oog te worden 
gehouden bij de besluitvorming op onderdelen. Tegelijkertijd moet 
evenwel worden vermeden dat gebrek aan voortgang op een der 
terreinen zou voeren tot algehele stilstand op andere. 

D. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

De breed opgezette studie van de Europese Commissie over de 
perspectieven van het landbouwbeleid zal naar verwachting eind 
1985 resulteren in een eindrapport aan de Raad. Het laat zich 
aanzien dat de resultaten van die studie besproken zullen worden 
tijdens het Nederlands voorzitterschap al dan niet in direct verband 
met de vaststelling van de nieuwe landbouwprijzen voor het seizoen 
1986/1987. Van Nederlandse zijde zal dan worden leiding gegeven 
aan die discussie vanuit de opvatting dat meer evenwichtige 
marktverhoudingen dienen te worden bewerkstelligd in die sectoren 
waar structurele overschotten bestaan. Gelet op de in maart 1984 
door de Landbouwministers genomen besluiten mag verondersteld 



worden dat deze gedachte voldoende steun heeft in de Raad, zij het 

dat dit uitgangspunt door de onderscheiden lidstaten op verschillen

de wijze wordt uitgewerkt. Naast deze fundamentele discussie 

welke een praktische follow-up dient te krijgen in het prijzendebat 

is een herziening van de gewichtige marktordening suiker en de 

aanpassing van het zetmeelbeleid, aan de orde. Hierover zal medio 

1986 dienen te worden besloten. 

Van grote invloed op de discussie over het landbouwbeleid zijn in 

het bijzonder de relatie tussen de EG en derde landen, alsmede de 

financiële beperkingen van het GLB. 

Begrotingsdiscipline 

Evenzeer zal bijzondere aandacht van het Nederlands voorzitter

schap uitgaan naar handhaving van de begrotingsdiscipline. De 

Raad heeft de budgetdiscipline aanvaard, mede om een financieel 

houdbare Gemeenschap te waarborgen. De beheersing van de 

kostenontwikkeling van de landbouwgarantie-uitgaven zal van door

slaggevende betekenis zijn voor de mogelijkheid nieuw beleid te 

ontwikkelen en te financieren. 

In het voorjaar 1986, voor de vaststelling van de landbouwprijsbe-

sluiten 1986/87, dient de Raad na overleg met het Parlement een 

referentiekader voor de begroting 1987 vast te stellen waarin alle 

uitgaven zijn begrepen. Uiteraard zal de grootte van de landbouw

uitgaven binnen de Londense norm dienen te blijven. In 1985 is het 

referentiekader zeer moeizaam tot stand gekomen. 

Het voorzitterschap zal dan ook al het mogelijke ondernemen om 

te bevorderen dat het overleg in 1986 tot een goede uitkomst leidt. 

Milieu 

De Milieuministers van de Gemeenschap komen de eerste helft van 

1986 tweemaal bijeen en hebben dan een aantal ontwerp-richtlijnen 

op tafel m.b.t. luchtverontreiniging (grote stookinstallaties, nadere 

uitwerking auto-emissiebeleid), waterverontreiniging en bestrijding 

van chemische verontreiniging (m.n. P.C.B.'s). Ook de werkzaamhe

den m.b.t. de voorbereiding van het Vierde Actieprogramma voor 

het milieu zullen in die tijd van start gaan. Het bodembeleid zal 

een belangrijk thema in dat actieprogramma vormen. Over dat 

onderwerp zal een symposium worden georganiseerd, teneinde dit 

onderdeel van milieubeleid verder te ontwikkelen. Het Nederlands 

voorzitterschap zal trachten met dit actieprogramma een geïnte

greerde benadering t.a.v. de milieuvraagstukken te bevorderen. 



Tenslotte zal de voorbereiding van het Europese milieujaar 1987 
tijdens het Nederlandse voorzitterschap aan de orde komen. 
Handelspolitiek 
Een volgende punt dat in het bijzonder de aandacht van het 
Nederlandse voorzitterschap zal vereisen betreft de relaties met 
derde landen, inclusief de ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij 
i.h.b. om de handelspolitiek van de Gemeenschap. Het is niet zeker 
dat de nieuwe GATT-ronde reeds in de eerste helft van 1986 
besluitvorming zal vereisen, maar ook in de voorbereidende stadia 
lijkt ruimschoots aanleiding voorhanden om de opportuniteit van 
een actief en voortvarend voorzitterschap te voorzien. Hetzelfde 
geldt voor de herziening van het multivezel akkoord. Het toegeno
men aantal handelspolitieke onenigheden met de VS en Japan zal 
bovendien de aandacht vergen. Hierbij zij erop gewezen dat de 
Commissie, binnen het door de Raad vast te stellen mandaat, in 
deze als onderhandelaar de hoofdrol speelt. 
Ontwikkelingssamenwerking 
Voor wat betreft de ontwikkelingssamenwerking zal Nederland 
tijdens zijn voorzitterschap een verdere kwaliteitsverbetering van 
de EG-hulpverlening blijven bevorderen. 

Uitgangspunt daarbij vormt de op 16 oktober 1984 aan het Parle
ment aangeboden nota inzake de kwaliteit van de EG-hulpver
lening. In deze nota is een aantal operationele conclusies opgeno
men die in EG-verband aan de orde zullen worden gesteld. De 
hongersnoodsituatie in Afrika heeft het belang van een spoedige 
implementatie van een aantal van deze conclusies nog eens aange
toond. Te denken valt daarbij met name aan de verbetering van de 
kwaliteit van de Europese voedselhulp, waarvoor Nederland zich 
tijdens zijn voorzitterschap zal inzetten. 
Europa van de Burger 

Als meer algemene prioriteit van het Nederlands voorzitterschap 
moet vermeld worden de implementering van het door de Europese 
Raad van Milaan goedgekeurde rapport van Europa voor de Burger. 
Juist om de herkenbaarheid van de Europese eenwording en de 
relevantie van de eenwording voor de burger aan te geven is het 
noodzakelijk dat een aantal maatregelen wordt genomen waaraan 
grote groepen in de samenleving directe voordelen kunnen ontle
nen. Naast het vrije verkeer van personen zal de aandacht daarbij 
vooral uitgaan op maatregelen in de sectoren onderwijs en cultuur. 



Tweede deel 

IV. Naast bovenstaande beleidsterreinen waarop het Nederlandse voor
zitterschap geroepen zal worden actief te zijn moet rekening 
worden gehouden met een groot aantal agendapunten waarvan 
thans voorzienbaar is dat zij tot de actualiteiten van het voorzit
terschap zullen behoren. Hieronder volgt een opsomming van deze 
onderwerpen. Deze lijst kan niet uitputtend zijn. Van vele onder
werpen is niet tevoren vast te stellen of zij inderdaad actueel 
zullen zijn. Evenmin zijn in de lijst opgenomen meer routinematige 
beslispunten welke min of meer automatisch op de agenda verschij
nen. Teneinde enige indicatie te geven over de voorgenomen 
Raadsvergaderfrequentie is als bijlage bij deze nota de lijst van 
geplande raadszittingen opgenomen. 

J. Met betrekking tot de externe relaties 

In dit verband dient melding te worden gemaakt van de Econo
mische Topconferentie tussen de Zeven in begin mei 1986 waaraan 
ook de Gemeenschap als zodanig zal deelnemen. Aan Nederland 
valt - juist vanwege de aanwezigheid van de Nederlandse Minister-
President te Tokio - de taak toe de functie van het EG-voorzitter-
schap in dit verband wezenlijke inhoud te geven. 
Hoewel reeds tijdens het Luxemburgse voorzitterschap voortgang 
dient te worden gemaakt met de aanpassing van de bestaande 
akkoorden met de Middellandse Zee-landen i.v.m. de uitbreiding 
van de Gemeenschap, alsook met de vernieuwing van de financiële 
protocollen met die landen, is het waarschijnlijk dat deze werk
zaamheden een uitloop in 1986 krijgen. De onderhandelingstaak 
valt in deze uiteraard aan de Commissie toe, maar het voorzitter
schap zal zich actief dienen in te zet ten voor de vaststelling van 
het mandaat, dat tot resultaat kan leiden. 

De hoogte van het bedrag dat voor financiële en technische 

samenwerking met die landen ter beschikking zal zijn, vormt een 
belangrijk bestanddeel in de onderhandelingssituatie waaraan het 

Nederlands voorzitterschap dan leiding dient te geven. 
Tevens zullen in begin 1986 de onderhandelingen worden geopend 

met Cyprus aangaande de overgang naar de tweede fase in de 

associatieverhouding. 



Ook zullen de betrekkingen met Turkije, waaronder de regeling van 
het vrij verkeer van werknemers in 1986 actueel worden. Tijdens 
het Nederlandse voorzitterschap zullen de voorbereidingen voor 
deze moeilijke onderhandelingen in EG-kader wellicht dienen te 
worden geëntameerd. 
Daarnaast zal in 1986 aandacht moeten worden besteed aan de 
betrekkingen met de ASEAN landen, de Midden-Amerikaanse regio, 
terwijl tenslotte de contacten met de Comecon landen afzonderlijk 
zouden kunnen worden opgepakt. 

Tijdens het Nederlands voorzitterschap zal, afhankelijk van nog te 
voeren overleg met de Europese Commissie, de aandacht op het 
gebied van de ontwikkelingssamenwerking, naast verbetering van 
de kwaliteit van de Europese voedselhulp worden op de mogelijk
heden tot produktiviteitsverbetering op het Afrikaanse platteland, 
met name ondersteuning van de werkzaamheden van vrouwen. 
Verdere vormgeving en invulling van het voedselstrategiebeleid en 
de inpassing van voedselhulp daarin en de verbetering van de 
coördinatie tussen de EG-hulp-en de bilaterale hulp van de lidsta
ten waar het voedselhulp en hulpverlening in het kader van het 
voedselstrategiebeleid betreft zal tevens moeten worden nage
streefd. Van Nederlandse zijde zal voorts een initiatief worden 
genomen om tot een beter gecoördineerd en uitgebreider EG-
programma voor handelsbevordering te komen. 

K. Sociaal beleid 

Met betrekking tot de sociale onderwerpen liggen er een aantal 

onderwerpen op tafel die wellicht tijdens het Nederlandse voorzit

terschap kunnen worden afgerond. In dit verband hecht Nederland 

in het bijzonder aan het totstandkomen van instrumenten op het 

terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Op het 

gebied van de arbeidsmarkt zal de aandacht vooral gaan naar het 

thema flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Tijdens het Nederlandse 

voorzitterschap zal het uitwerken van richtlijnen ten aanzien van 

arbeidsomstandigheden worden voortgezet. Op het terrein van de 

sociale zekerheid zal Nederland streven naar de vereenvoudiging 

van de regeling van sociale zekerheid van migrerende werknemers. 

Verder zal de Raad zich moeten beraden over het gestalte geven 

aan de inschakeling van de sociale partners via de sociale dialoog 



bij een aantal belangrijke dossiers, zoals de vervolmaking van de 
interne markt alsmede de invoering van nieuwe technologieën. De 
invoering van nieuwe technologieën zal soepeler verlopen indien 
over de modaliteiten daarvan overeenstemming bestaat tussen de 
meest betrokkenen. In het kader van de medezeggenschap zal de 
Raad verder nog een besluit moeten nemen t.a.v. de zgn. Vre-
delingrichtlijn. 

L. Financiële onderwerpen 

Onder het Nederlands Voorzitterschap zal met voortvarendheid 
worden gewerkt aan de afhandeling van de Commissie-voor stellen 
zodat een Raadsverordening inhoudende een herzien Reglement tot 
stand kan komen. 

Ook zal het jaarverslag 1984 van de Europese Rekenkamer aan de 
orde komen. Het streven zal zijn de behandeling hiervan in de 
Ecofin te doen plaatsvinden in aanwezigheid van een vertegenwoor
diger van de Rekenkamer. Tevens zal worden bevorderd dat de 
vakraden de door de Rekenkamer geconstateerde kritiek meewegen 
in de beleidsbepaling en -uitvoering. 

M. Landbouw 
In de sector landbouw kan nog gewezen worden op de harmonisatie 
van landbouwwetgeving in het bijzonder de problematiek van het 
welzijn van dieren en het al dan niet toelaten van hormonen voor 
vleesproduktie, en meer in het algemeen de aan de landbouw 
verbonden milieu-aspekten. 
Tijdens het Nederlands voorzitterschap moet ook een oplossing 
gevonden worden voor de grondstofvoorziening van de nieuwe 
biotechnologische industrieën. Het gaat er hierbij om, dat deze 
industrieën buiten de EG goedkoper aan hun grondstoffen (vooral 
suiker en zetmeel) komen dan bij aankoop in de EG. 

N. Visserij 

Inzake het visserijbeleid zal in de Raad aandacht gevraagd moeten 

worden voor het feit dat sommige lidstaten met de huidige 

verdeelsleutels ernstig belemmerd worden in hun visserij mogelijk

heden, terwijl andere lidstaten hun quota niet volledig benutten. In 

het licht van de reacties van de Commissie en andere lidstaten 

moet bezien worden op welke wijze hieraan tijdens het Nederlandse 

voorzitterschap aandacht moet worden besteed. 

Voorts komt wellicht tijdens het Nederlandse voorzitterschap de 

afronding van de besluitvorming over de verdeling van tac's en 

quota voor 1986 aan de orde. 



O. Vervoer 

Zoals reeds in het kader van de interne markt is opgemerkt zal 

getracht worden een aanzet te geven tot de totstandkoming van 

het vrij dienstenverkeer in het inlandvervoer. De aandacht zal zich 

met name richten op de afschaffing van de contingenten in het 

wegvervoer en de afschaffing van het verbod tot cabotage in zowel 

het wegvervoer als de binnenvaart. Daarnaast zal getracht worden 

tot besluitvorming te komen m.b.t. een aantal reeds in behandeling 

zijnde harmonisatiedossiers. Tijdens het Nederlands voorzitter

schap zal de behandeling van een richtlijn inzake tarieven voor 

geregeld luchtvervoer worden voortgezet. Besluitvorming over de

ze richtlijn kan niet los worden gezien van besluitvorming over 

capaciteit en toegang tot de markt en de toepassing van de 

concurrentieregels van het Verdrag. Naast genoemde onderwerpen 

zal aan de hand van een door de Commissie op te stellen rapport de 

richtlijn inzake interregionale luchtdiensten worden geëvalueerd, 

waarbij besluitvorming over wijzigingen van de richtlijn te ver

wachten is. Wat betreft de zeescheepvaart zal het accent liggen op 

de (verdere) uitwerking van enkele voorstellen uit het begin 1985 

verschenen memorandum van de Commissie "Op weg naar een 

gemeenschappelijk vervoerbeleid - vervoer overzee". 

P. Onderwijs 

Tijdens het Nederlands voorzitterschap zal ook een bijeenkomst 

van de Raad en de Ministers van Onderwijs in het kader van de 

Raad bijeen, worden gehouden. 

De te behandelen onderwerpen zullen betrekking hebben op de 

functie van het onderwijs in de snel veranderende maatschappij. In 

het bijzonder zullen aan de orde komen de gespecialiseerde univer

sitaire beroepsgerichte opleiding in samenhang met maatschappe

lijke organisaties en de ontwikkeling van onderwijsprogramma's, 

met name betreffende de basisvorming, het onderwijs in vreemde 

talen en de nieuwe informatietechnologieën. 

Verder zullen op de agenda staan de bestrijding van het analfabe

tisme en de integratie van gehandicapten in het onderwijs. 

Tijdens een conferentie in Den Haag zal aandacht worden geschon

ken aan het feit dat in 1976 het eerste kader voor Europese 

samenwerking op onderwijsterrein is vastgesteld. 

Hoewel het Luxemburgs voorzitterschap heeft aangekondigd een 

gezamenlijke Raad te beleggen van Ministers van Sociale Zaken en 



van Onderwijs en Wetenschappen, inzake de samenwerking tussen 

hoger onderwijs en bedrijfsleven, moet er terdege rekening mee 

worden gehouden dat een dergelijke bijeenkomst eerst onder het 

Nederlandse voorzitterschap kan worden gehouden. 

Q. Volksgezondheid 

De ontwikkelingen binnen de Gemeenschap op het gebied van de 

volksgezondheid wordt van bijzonder belang geacht. De Regering 

waardeert de aandacht die daaraan gegeven werd in het Rapport 

inzake het Europa van de Burgers en acht het terecht dat de 

Europese Raad van Milaan hierop een accent legde. Het Nederland

se voorzitterschap is voornemens in mei 1986 een Raadszitting van 

EG-bewindslieden van Volksgezondheid bijeen te roepen. Naast 

meer algemene discussies over onderwerpen zoals de kosten van de 

gezondheidszorg, de verspreiding van besmettelijke ziekten en de 

planning in de gezondheidszorg zullen Commissie-voorstellen aan 

de orde komen die een concrete samenwerking tussen de lidstaten 

op dit terrein betekenen. 

R. Juridische onderwerpen 

Wat de Gemeenschapsactiviteiten op het gebied van de Ministers 

van Justitie betreft, zullen in het bijzonder aandacht vragen 

voorstellen inzake het vennootschapsrecht (accountants-controle, 

jaarrekening van banken) en voorstellen inzake het vrije verkeer 

van personen, daarbij in het bijzonder de ontwerp-richtlijn inzake 

het verblijfsrecht van onderdanen van lidstaten op het grondgebied 

van een andere lidstaat. Dit voorstel vormt onderdeel van de 

voorstellen met betrekking tot het Europa van de Burger. Beoogd 

wordt daarmede aan EG-onderdanen die niet reeds aan andere 

bepalingen van het Gemeenschapsrecht een recht op verblijf ont

lenen, een aanspraak op een verblijfsrecht te verschaffen, mits zij 

aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals onder meer het beschik

ken over voldoende middelen van bestaan. 

S. Cultuur 

Ook op het gebied van de cultuur zou in de Raad van Cultuurminis

ters vordering kunnen worden gemaakt met betrekking tot enige 

actuele onderwerpen welke mogelijk tot afgeronde conclusies of 

besluiten kunnen leiden. In de eerste plaats wordt dan gedacht aan 

culturele en bestuurlijke aspekten van de nieuwe technologische 

mogelijkheden voor de media, zoals die in het Groenboek van de 

Commissie zijn opgenomen, alsmede aan de culturele aspekten bij 



de produktie en distributie van het boek. In de tweede plaats lijkt 
de tijd rijp voor enige meer concrete projekten, zoals audio-visuele 
co-produkties, en culturele samenwerkingsprojekten, zoals de cul
tuurhoofdstad, trans-nationale culturele routes en ook manifesta
ties in derde landen. 


