
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integ
ratie- en Associatieproblemen d.d. 27 november 1985 

1. Voorbereiding REZ d.d. 29 november/Europese Raad d.d. 2/3 de
cember 1985 

Algemeen 
De Coördinatie Commissie besprak de agenda van de Europese 
Raad, zoals die tijdens de Algemene Raad van 25/26 november jl. 
nader is uitgewerkt. Geconstateerd werd dat met name op het punt 
van de Intergouvernementele Conferentie tot het laatste moment 
onzekerheden zullen blijven bestaan, aangezien gedurende het 
weekend nog zal worden onderhandeld in een zogenaamd conclaaf, 
dat vermoedelijk pas met de lunch op 1 december zal zijn afgeslo
ten. Het Luxemburgse voorzitterschap zal een verzameldocument 
van de teksten voor de Intergouvernementele Conferentie voorleg
gen, dat nog niet beschikbaar is. De discussies in de Coördinatie 
Commissie concentreerden zich dientengevolge op de voorbereiding 
van het dossier voor de Europese Raad en de bijdragen die daartoe 
door de verschillende departementen zullen worden geleverd. 

./. Voor de goede orde is bij deze conclusies de brief van MP Santer 
over de Europese Raad gevoegd, die zojuist werd ontvangen. 

1.1. De economische en sociale situatie in de Gemeenschap 

De Commissie heeft meegedeeld geen nieuw document aan de Raad 
te zullen voorleggen maar te volstaan met verwijzing naar het 
economisch Jaarrapport. Daarnaast zal voorzitter Delors monde
ling mededelingen doen over een aantal losse onderwerpen, t.w.: 

een samenwerking strategie voor groei en werkgelegenheid 
de redenen van de achterstand van Europa bij de VS en Japan 
de schepping van een gunstiger klimaat voor het midden-en 
kleinbedrijf 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt 
internationale aspecten, waaronder schulden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat t.a.v. alle 
bovengenoemde punten notities voor het dossier t.b.v. 
de Europese Raad zullen worden vervaardigd. Bestaande 
positiebepalingen zijn voldoende. 

1.2. De Intergouvernementele Conferentie 

De Coördinatie Commissie besprak de stand van de werkzaamheden 
in de Intergouvernementele Conferentie en constateerde dat aan de 
REZ in een separate nota de afwegingsvraag dient te worden 
voorgelegd alsmede de implicaties die het antwoord op deze vraag 
zal hebben. 

1.3. Verbetering functioneren Europese Raad 

De Coördinatie Commissie verwees naar haar conclusies van 20 
november 1985 waarbij voorstellen voor verbetering van het func
tioneren van de Europese Raad, zoals vervat in de brief van de 
Minister-President aan zijn Luxemburgse collega, werden goedge
keurd. 
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De Coördinatie Commissie bevestigde de Nederlandse 
instemming met voorstellen ter verbetering van het 
functioneren van de Europese Raad met het oogmerk 
om het aantal zittingen per jaar van 3 naar 2 terug te 
brengen, de schriftelijke en organisatorische voorberei
ding te verbeteren en het aantal ambtelijke delegatiele
den te reduceren. 

1.4. Technologie/Eureka-conferentie Hannover 

De Coördinatie Commissie constateerde dat dit punt niet als 
zodanig op de agenda van de Europese Raad zal worden gehand
haafd. Niettemin zal het dossier van de Europese Raad worden 
voorzien van een notitie met de laatste stand van zaken. 

1.5. Rapport over de voortgang van de Europese Unie 

De Coördinatie concludeerde dat ingestemd kon worden 
met het gebruikelijke rapport over de voortgang van de 
Europese Unie. 

1.6. Europa van de Burger 

De Commissie heeft in de laatste Algemene Raad een verklaring 
afgelegd over de uitvoering van het betrokken rapport. Deze 
verklaring zal tesamen met het rapport Adonnino voorliggen aan de 
Europese Raad. De Coördinatie Commissie was van oordeel dat 
terzake geen inhoudelijke discussie moet worden verwacht. 

1.7. Diversen 

Onder dit agendapunt kan van Nederlandse zijde aandacht gevraagd 
worden voor de GATT-onderhandelingen. Het dossier zal t.a.v dit 
onderwerp materiaal bevatten. 

2. Voorbereiding SOCIALE RAAD d.d. 5 december 1985 

2.1. Aanpassing ESF i.v.m. Spaanse/Portugese toetreding 

De Raad zal zich moeten uitspreken over de Commissievoorstellen 
tot aanpassing van het ESF in verband met de Spaanse en Portugese 
toetreding. Centraal staan de vragen betreffende de uitbreiding 
van de Fondsmiddelen voor zogenaamde superprioritaire gebieden 
en de inpassing van Spaanse gebieden in het ESF. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat wordt in
gestemd met eenmalige verhoging van het percentage 
van de financiële middelen van het ESF, bestemd voor 
acties in gebieden met absolute prioriteit, van 40% tot 
bij voorkeur 42{%. Stapsgewijze verhogingen tot 44,5% 
in 1988 zijn minder gewenst omdat de percentagever
deling ten principale kan werden besproken bij de 
herziening van het ESF in 1988. 



Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
wordt ingestemd met het Commissievoorstel betreffen
de de inpassing van Portugal en Spaanse gebieden in het 
ESF bij de gebieden met absolute prioriteit. 
Nederland kan niet instemmen met de Spaanse wens om 
meer gebieden aan te laten wijzen als gebieden met 
absolute prioriteit, maar zal besluitvorming daarover 
niet blokkeren. 

2.2. Wijziging taken ESF 

De Raad zal naar alle waarschijnlijkheid een besluit kunnen nemen 
over het Commissievoorstel betreffende uitbreiding van de taken 
van het Fonds tot steunverlening bij de schepping van arbeids
plaatsen voor zelfstandigen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat wordt in
gestemd met het Commissievoorstel voor uitbreiding 
van de taken van het ESF met steunverlening ter 
vergemakkelijking van het scheppen van arbeidsplaatsen 
voor zelfstandigen ten behoeve van werkzoekende en 
langdurig werkeloze jongeren onder 25 jaar. 
Hoewel Nederland de voorkeur geeft aan inwerkingtre
ding van de verordening in 1986 kan eveneens worden 
ingestemd met 1987, indien daarmee discriminatie van 
Lidstaten kan worden voorkomen. 

2.3. Ontwerprichtlijn inzake geluid 

Vermoedelijk zal een besluit mogelijk zijn over bovengenoemde 
richtlijn, die grenzen stelt aan de toelaatbare geluidsniveau^. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ingestemd 
kan worden met de onderhavige richtlijn, indien de 
verplichting wordt vastgelegd dat ten aanzien van 
nieuwe installaties het geluidsniveau wordt beperkt tot 
85 decibel. Hoewel Nederland een verplichting tot me
dische controle d.m.v. audiometrie wenselijk acht, zal 
een negatief besluit daarover niet worden geblokkeerd, 
indien dit leidt tot afronding van het dossier. 

2A. Ontwerprichtlijn ouderschapsverlof/verlof om gezinsredenen 

Het is de vraag of de Raad tot overeenstemming kan komen over 
de betrokken richtlijn gezien de vele vragen die onopgelost zijn 
gebleven. Het voorstel voorziet in een regeling die het voor beide 
werkende ouders mogelijk maakt na afloop van een bevallingsverlof 
voor een bepaalde tijd thuis te blijven voor de opvoeding van het 
kind. Tevens wordt voorzien in verlof om dringende gezinsredenen, 
verband houdend met uitzonderlijke situaties in het gezin. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de onderhavige proble
matiek ook nationaal actueel is en via het circuit van de RRD de 
aanstaande Ministerraad zal bereiken. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat onder 
voorbehoud van het nog te formuleren kabinetsbesluit 
met betrekking tot de wenselijkheid van regelgeving op 
dit gebied inhoudelijk ingestemd kan worden met de 
onderhavige ontwerp-richtlijn, indien deze wordt be
perkt tot het ouderschapsverlof. 

Commissie-memorandum m.b.t. internationaal jaar Jeugd 

De Raad zal van gedachten wisselen over het Commissie-memoran
dum dat is opgesteld naar aanleiding van het internationaal jaar 
van de Jeugd, waarin beleidslijnen zijn opgesteld m.b.t werkgele
genheid, onderwijs en beroepsopleiding van jongeren. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat het Commissiestuk 
uiterst vaag is en vrijwel geen concrete voorstellen bevat. De Raad 
kan derhalve weinig meer doen dan kennis te nemen van het 
memorandum. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat kennis kan 
worden genomen van het Commissie-memorandum en 
de daarin vervatte voorstellen, zij het dat deze nog te 
vaag zijn geformuleerd voor concrete besluitvorming. 
Ook over de eventuele financiële consequenties zal de 
EG-Com missie meer duidelijkheid moeten scheppen. 
Nagegaan zal worden in hoeverre het Europees Jeugd
forum een rol kan spelen bij de behandeling van deze 
voorstellen. 

Actieprogramma EG voor onderwijs en opleiding op gebied van 
technologie (COMETT) 

De Raad zal zich voor de eerste maal buigen over een Commissie
voorstel tot vaststelling van een actieprogramma voor onderwijs en 
opleiding op het gebied van technologie voor de jaren 1986 tot 
1992. De kosten van het programma zijn door de Commissie 
geraamd op ruim 80 MECU. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat het actieprogram
ma voldoet aan de behoeften van de industrie aan goed geschoold 
personeel en dat kan worden ingestemd met de grote lijnen van het 
Commissievoorstel. T.a.v. onderdelen van het voorstel plaatste de 
Coördinatie Commissie enkele kanttekeningen, die in de Raad tot 
uitdrukking zullen worden gebracht. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de aanpak 
van het actieprogramma kan worden ondersteund ten
einde een grotere samenwerking tussen universiteit en 
bedrijfsleven op het gebied van de technologie in Euro
pees verband te stimuleren. 
Het geraamde bedrag van 80 Mecu over 4 jaar, zoals 
door de Commissie voorgesteld, zou kunnen worden 
teruggebracht tot 60 Mecu. Nederland kan het compro
mis van het voorzitterschap inzake de verdeling van de 
middelen over de diverse subprogramma's aanvaarden. 
Bij de verdeling van de kredieten wordt de grootste 
prioriteit gehecht aan de uitwisseling tussen universi
teiten en industrie. 



Nederland kan instemmen met het benadrukken van de 
wenselijkheid van een vervolgfase na 4 jaar van het 
onderhavige actieprogramma. 
Naar Nederlandse opvatting zou de uitvoering van het 
programma moeten worden opgedragen aan de Commis
sie, gesecondeerd door een raadgevend Comité. Indien 
gevolg moet worden gegeven aan de wens van de 
meerderheid van de lidstaten om beslissingsbevoegdheid 
aan het Comité te geven, dan zou deze beperkt moeten 
blijven tot het stellen van algemene richtlijnen en 
selectiecriteria, alsmede de beslissing over grote EG-
bijdragen aan projecten. Aan een arbitrageregeling be
staat geen behoefte. 

Diversen 
Imitatieprodukten 

De Coördinatie Commissie besprak aan de hand van een notitie van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij de problematiek van de 
imitatieprodukten, waarover tussen de Ministeries van Econo
mische Zaken en Landbouw en Visserij de nodige discussies hebben 
plaatsgevonden. Alhoewel vrijwel algehele overeenstemming is 
bereikt tussen de beide departementen blijkt nog een verschil van 
mening te bestaan over de vraag hoelang de thans in de lidstaten 
bestaande verbodsbepalingen t.a.v. imitatieprodukten nog moeten 
worden gehandhaafd (paragraaf 5 van de notitie). Hier ligt een 
spanningsveld tussen het algemene beginsel van het vrije verkeer 
van goederen (ook van imitatieprodukten) en de overschotproble-
matiek op de zuivelmarkt. De Coördinatie Commissie nam voorts 
kennis van de voorlopige kostenraming van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij bij vervanging van melkprodukten door imita
tieprodukten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat tussen de 
Ministeries van Economische Zaken en Landbouw en 
Visserij grotendeels overeenstemming bereikt is over de 
problematiek van de imitatieprodukten. Gebleken is 
echter dat verschil van opvatting is blijven bestaan over 
de vraag hoelang nationale verbodsbepalingen t.a.v. 
imitatieprodukten nog kunnen worden gehandhaafd. De 
Coördinatie Commissie concludeerde in dit verband dat 
de Nederlandse benadering gericht dient te zijn op 
afbraak van bestaande beperkingen en het voorkomen 
van nieuwe nationale verbodsbepalingen. 
De Coördinatie Commissie verzocht de betrokken de
partementen vóór de a.s. REZ een oplossing te vinden 
voor het resterende probleem en stemde voor het 
overige in met de notitie terzake van 21 november 
1985. 

DIE, 27 november 1985 


