
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen 
van 9 juni 1981 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens zijn 
zitting op 9 juni 1981 de volgende agenda behandeld. 

1- Voorbereiding van de Ecofinraad van 15 juni 1981 
1.1 Voorbereiding van de Europese Raad; economische 

financiële en monetaire punten 
1.2 Exportkredieten 
1.3 Tweede richtlijn verzekeringsbedrijf 
1.4 Nieuw Communautair Instrument (Ortoli-faciliteit) 
1.5 Subsidies op olieverbruik in de Gemeenschap 
1.6 Deposito-verplichtingen voor Italiaanse importeurs 

2. Voorbereiding van de Landbouwraad van 15 en 
16 juni 1981 

2.1 Veterinaire aangelegenheden 
2.2 Diversen 

3. Voorbereiding van de Transportraad van 18 juni 1981 
3.1 Aanbeveling inzake luchtvracht 
3.2 Verordening inzake vergunningen voor luchtdiensten 
3.3 Richtlijn inzake toezicht door de havenstaat 
3.4 Resolutie inzake scheepvaartbetrekkingen met derde 

landen 
3.5 Raadsverklaring inzake het onderzoek van de trans-

portmarkt 
3.6 Informatie en consultatieprocedures v.w.b. vervoers 

betrekkingen van de lidstaten met derde landen 
3.7 Raadsresolutie inzake het spoorwegbeleid 
3.8 Raadsbeschikking m.b.t. de prijsbepaling in het 

spoorwegvervoer 
3.9 Richtlijn inzake technische eisen m.b.t. binnen

vaartschepen 
3.10 Diversen 

4. Diversen 
EG-salariBsen 

De Ministerraad wordt om een besluit gevraagd t.a.v. 
agendapunt 4 (Diversen, EG-salarissen) vanwege het 
aldaar vermelde voorbehoud van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën. Voor het overige 
zou de Ministerraad akkoord kunnen gaan met de hierna
volgende overwegingen en conclusies. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3268
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03648



1. Voorbereiding van de Ecofinraad van 15 juni 1981 

1.1 Y2orbereidin2_van_de_Eurogese_Raad2_ economische 

De hierbedoelde punten worden niet alleen in de 
Ecofinraad voorbereid, doch ook in de Gezamenlijke 
Raad, terwijl ook de besprekingen in OESO-kader 
terzake van belang zullen zijn. Uiteindelijk zal 
deze activiteit uitmonden in een document van de BG-Caimissie 
voor de Europese Raad. Binnen de Gemeenschap zulloinog, 
vóór de Ecofinraad, de Stuurgroep en het Monetair 
Comité over deze materie vergaderen. Hierbij zal 
het voortgaand gesprek met de VS aangaande het 
rentebeleid aan de orde komen, alsook het rigide 
systeem van indexatie bestaande binnen verschillende 
lidstaten van de Gemeenschap en waarop de Europese 
Raad van Maastricht de vinger legde. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tot 
een handhaving van het bestaande beleid 
met betrekking tot de economische en 
sociale situatie in de Gemeenschap zoals 

_jDij vorige gelegenheden geformuleerd. In het 
contact met de VS zou in het bijzonder de 
wenselijkheid van een meer aangepast 
Amerikaans budgetbeleid aan de orde kunnen 
komen. De Coördinatie Commissie realiseerde 
zich echter de geringe kans van beïnvloeding 
van dat beleid, en onderscheidde voorts de 
verdiensten van het huidige inflatie-
remmende effect dat van het Amerikaanse 
hoge rentebeleid uitgaat. 

Tijdens de discussie aangaande dit agendapunt werd 
in de Coördinatie Commissie voorts nog de vraag 
gesteld of ook Nederland een positie diende kenbaar 
te maken aangaande de herstructurering van de EG-
begroting gelijk de Bondsrepubliek dit schriftelijk 
had gedaan, en gelijk ook het VK middels publieke 
mondelinge kennisgeving had verricht. Zulks 
teneinde te vermijden dat de discussie terzake tijdens 
de Europese Raad zou worden gemonopoliseerd door de 
lidstaten die hun visie reeds hadden duidelijk gemaakt 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
deze vraag in nader ambtelijk overleg - dat 
op 12 juni zal plaatsvinden - zal worden 
besproken. Het onderwerp zou niet door de 
Ecofinraad dienen te worden besproken, aan
gezien dit naar Nederlandse opvatting van 
bredere strekking is. 



De Coördinatie Commissie constateerde ten 
slotte dat de Noord-Zuid-dialoog, die 
eveneens een discussiepunt van de Europese 
Raad zal worden, zal worden besproken door 
de Ontwikkelingsraad van 22 juni en ver
volgens door de Algemene Raad die de voor
bereidingen voor de Europese Raad zal af
ronden . 

1.2 Exportkredieten 

Gestreefd wordt naar een afronding van gesprekken 
in OESO-kader aangaande een aanpassing van de 
consensus inzake exportkredieten. EG-Commissie-
diensten hebben in de Gemeenschap gesuggereerd 
dat de Gemeenschap een verhoging van de huidige 
minimumrente van 7,75% - 8,5% zou kunnen bepleiten 
met + 2%. Met een dergelijk standpunt zou de 
Gemeenschap een gesprekspartner kunnen zijn voor de 
VS en voor Japan. Dit laatste land heeft overigens 
nationaal een rentestand welke lager is dan die van 
de OESO-consensus. Het acht zich aldus ontslagen van 
de consensus-discipline. De Commissiediensten 
suggereren t.a.v. dit probleem de Raad een formule 
die een zekere opslag m.b.t. de door Japan berekende 
minimumrente betekent. 
In de Coördinatie Commissie rees voorts de vraag 
of gelet op de in Raadskader bestaande divergenties 
het nuttig was dit punt Op de agenda van de Ecofin-
raad te houden. 

De Coördinatie Commissie kon akkoord gaan 
met een verhoging van de thans bestaande 
minimumrente met + 2% en met een formule 
die het door Japan veroorzaakte probleem 
zou oplossen. Ook meende zij dat een 
materiële discussie over dit onderwerp 
in de Raad, mede vanwege de betrekkingen 
met de VS, van belang was, ook al was 
besluitvorming terzake niet te verwachten. 



Voor de totstandkoming van deze richtlijn is het 
van belang dat in de Raad overeenstemming wordt 
bereikt over het vraagstuk van de vergunningen inzake 
vestiging van verzekeringsbedrijven. 

De Coördinatie Commissie meende dat Nederland 
akkoord kan gaan met het thans voorliggende 
compromis bestaande uit een open vergunningen 
stelsel waarbij echter wel in een informatie/ 
verificatiefase wordt voorzien voor afgifte 
van de vergunning. 

4 Nieuwe_Co^unautaire_Ins^ 

In het thans ter tafel liggende voorstel stelt de 
EG Commissie voor de Ortoli-faciliteit een permanent 
karakter te geven door in het voorstel geen plafond 
meer op te nemen voor de maximaal uit te zetten 
leningen ter financiering van de faciliteit. 
De Raad zou dan bij meerderheid dienen te beslissen 
over nieuwe tranches en de richtsnoeren m.b.t. 
ontvankelijke projecten. 

Van de zijde van de PVEG werd bepleit dat in deze 
fase Nederland een open instelling zou tonen en 
voorts de voor- en tegenstanders aan het woord zou 
laten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zich open in de discussie zou 
opstellen en geen inhoudelijk standpunt zou 
innemen. 

5 §y^Ë Ï ^ iËË-2E-2 i iËYË£^ ï ! y i lS_ i5 - . ^§ -5Ë ï I l ËËD52^§2 

De Duitse Minister van Financiën zal de subsidies van 
het olieverbruik op weg- en watervervoer ter sprake 
brengen. 

De Coördinatie Commissie meende dat het Duitse 
betoog terzake kon worden aangehoord en 
vervolgens doorverwezen naar de desbetreffende 
werkgroep. Van Nederlandse zijde wordt een 
opheffing van de exemptie van accijnzen voor 
de hierbedoelde categorieën zeer onwenselijk 
geacht. Er zou op gewezen kunnen worden dat 
een dergelijke maatregel van de BRD de opzegging 
van het gasolieverdrag in de Rijnvaart 
impliceert. 



1•6 Deposito-verplichtingen^ 
De Italiaanse autoriteiten hebben de Italiaanse 
importeurs verplicht om bij betaling aan het buiten
land een som van 30% van het importbedrag renteloos 
in deposito af te geven bij de Banca d'Italia voor 
een termijn van driemaanden. 
Dit agendapunt zal nog worden besproken in het 
Monetair Comité-

i 

De Coördinatie Commissie meende dat deze 
aangelegenheid evenals in voorgaande 
gevallen dient te worden getoetst aan het 
criterium dat de intrahandel binnen de 
Gemeenschap zo min mogelijk geschaad wordt. 
De maatregel zou voorts tijdelijk 
dienen te zijn en onderwerp dienen te 
vormen van regelmatig overleg binnen de 
Gemeenschap met het oog op een tijdige 
afschaffing. 



2. Voorbereidi ng van de Landbouwraad van 15 en 
16 juni 1981 

De Europese Commissie heeft bij de Raad voorstellen 
ingediend welke ten doel hebben het gebruik van 
hormonen bij dierlijke produkten volledig te ver
bieden, zowel ten aanzien van vlees dat binnen de 
Gemeenschap wordt geproduceerd als voor geïmporteerd 
vlees. Teneinde dit te bereiken, streeft de Europese 
Commissie onder meer naar uniforme en strengere 
controles. 
Over deze Commissievoorstellen heeft de Landbouw
raad van 12 mei jl. een fundamentele discussie 
gevoerd. Terzake zijn nog geen formele besluiten 
gevallen. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
is opgedragen haar werkzaamheden terzake voort te 
zetten, opdat de Raad zo spoedig mogelijk tot besluit
vorming zal komen. Naar wordt verwacht zal de komende 
Raad nog geen besluiten nemen. Nederland kent reeds 
sedert 1961 een totaalverbod op het toepassen van 
hormoonpreparaten en is voorstander van een totaal
verbod binnen de Gemeenschap. Andere lidstaten, 
zoals België, nemen een minder stringente positie 
in. 

De Coördinatie Commissie zag geen reden 
het Nederlandse standpunt terzake aan te 
passen. 

2.2 Diversen 

Zijdens Landbouw en Visserij werd kort verslag gedaan 
van de informele Landbouwraad welke van 1 tot 3 juni 
in Nederland werd gehouden. Ook de Amerikaanse 
minister van landbouw, Block, is bij dit informele 
bezoek aanwezig geweest. De informele besprekingen 
hadden vooral betrekking op het gevaar van re
nationalisatie van het landbouwbeleid als gevolg van 
de herstructurering, alsmede op de Europees-
Amerikaanse betrekkingen inzake de problematiek van 
de graanvervangende produkten, het toekomstige 
olieën- en vettenbeleid en de Amerikaanse overschottei 
problematiek inzake de zuivel. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van het 
door Landbouw en Visserij gegeven verslag. 



Gememoreerd werd dat de Landbouwraad zich verder 
zal bezighouden met enkele technische aspecten 
ter uitwerking van de landbouwprijsbesluiten van 
de Landbouwraad van 30 maart t/m 2 april 1981. 
In dit verband werd kort stilgestaan bij gecon
stateerde interpretatieverschillen inzake de 
invoeringsdatum van het medeverantwoordelijkheids
beginsel in de sector granen, alsmede de terug
vordering van slachtpremies in de sector schape
vlees bij uitvoer van dit produkt naar een andere 
lidstaat. De Raad zal trachten deze interpretatie
verschillen op te lossen. 

De Coördinatie Commissie zag geen aan
leiding terzake nader te concluderen. 

Van de zijde van Buitenlandse Zaken werd er nog 
op gewezen dat op de Raad zal worden gesproken 
over een voorstel van de Commissie om de streef-
prijs van katoen en van de hoeveelheid katoen, 
waarvoor steun volledig wordt toegekend, vast te 
stellen. Eveneens ligt een voorstel op tafel inzake 
procedurevoorschriften voor onder meer regels van 
goed beheer. Deze voorstellen zijn door de Commissie 
ingediend.uit hoofde van Protocol nr.4 betreffende 
katoen, gehecht aan de Akte van toetreding van 
Griekenland. Deze voorstellen hebben vooral 
financiële gevolgen voor het Gemeenschapsbudget, 
als voor onze betrekkingen ten aanzien van derde 
landen. De Commissie zal zich tijdens de Raad 
beperken tot een toelichting op deze Commissie
voorstellen . 

De Coördinatie Commissie nam aan dat de 
Commissie tijdens deze Raadszitting haar 
voorstellen zou willen inleiden. Aangezien 
deze voorstellen nog niet zijn vóórbesproken, 
zou Nederland tijdens deze Raadszitting 
uitsluitend kunnen deelnemen aan een besluit
vorming nopens procedure. 



3. Voorbereiding van de Transportraad van 18 juni 1981 

Algemeen 

Zijdens PVEG werd in het algemeen de opportuniteit van 
het houden van deze Raad aan de orde gesteld. De magere 
agenda en de dienovereenkomstige kans op besluitvorming 
was voor vijf delegaties in het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers aanleiding te vragen de Raad niet 
meer onder Nederlands voorzitterschap te laten plaats
vinden . 
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat deelde mede dat Minister Tuynman, op de hoogte 
van deze aarzelingen, de Raad toch wil laten doorgaan. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van het 
voornemen van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat om de Transportraad op 18 juni te 
laten doorgaan. 

Bij de bespreking van de verschillende agendapunten 
kwam de Coördinatie Commissie tot de volgende 
conclusies. 

3.1 xA.anbeveling inzake luchtvracht 

Het luchtvrachtvervoer in de Gemeenschap wordt 
grotendeels beheerst door vele en uiteenlopende bepalingen 
die de lidstaten terzake hebben opgesteld. 
Bij de bestudering op groepsniveau van een voorstel van 
het Verenigd Koninkrijk om een grotere vrijheid van 
concurrentie door te voeren bleken de marktreguleringen 
en afspraken dermate gecompliceerd dat eerst meer 
informatie nodig is om de voorstellen op hun waarde 
te kunnen beoordelen. Als eerste stap zal de Raad een 
aanbeveling goedkeuren om het vervoer van expresse-vracht 
op bestaande diensten te vergemakkelijken en aanvragen voor 
nieuwe diensten zo welwillend mogelijk te behandelen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de inhoud van 
de ontwerp-aanbeveling. 

3.2 Veror de r i ncj_ i n z ake_ y e r cjunn i n ge n voor^lucht dien sten 
Door de Commissie is een ontwerpverordening ingediend 
inzake de liberalisatie van lijndiensten tussen 
regionale luchthavens en tussen internationale lucn 
havens en kleinere regionale velden. 



De discussie daarover heeft tot op heden zeer 
uiteenlopende standpunten te zien gegeven, ondanks 
vele pogingen van het Nederlandse voorzitterschap 
om overeenstemming te bereiken. 
In deze situatie is besloten dat tijdens de Raad 
door het voorzitterschap een mondeling verslag zal 
worden uitgebracht over de stand van zaken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
een dergelijk mondeling verslag in de Raad 
kan worden aangehoord. De Nederlandse 
delegatie kan zich in het algemeen uitspreken 
vóór een gemeenschappelijke regeling welke 
een wezenlijke verbetering van het regionale 
vervoer zou inhouden. 

3.3 Ri£htlijn_inzake_toe 

De ramp met de Amoco Cadiz in 1978 en de daarop gevolgde 
scheepvaart incidenten hebben in toenemende mate tot 
het inzicht geleid dat er alle aanleiding is voor 
verscherping van de actie t.a.v. veiligheid op zee. 
Een van de belangrijkste onderdelen van de conclusie 
van de regionale ministersconferentie . 
d.d. 1 en 2 december jl. te Parijs vormde de wens 
tot uitbreiding en versterking van de havenstaat
controle. Een regionale werkgroep is ingesteld teneinde 
tot een invulling van deze materie te komen met inacht
neming van Commissievoorstellen terzake. Tijdens de 
Raad zal een interim verslag over de vorderingen van 
deze werkgroep worden gedaan. In het licht van de 
resultaten van deze werkgroep zal later kunnen worden 
besloten tot passende gemeenschappelijke actie. 
Dit is verwoord in een ontwerp-verklaring van de Raad. 
Ook zal t.z.t. nog de deelname van de Gemeenschap 
c.q. Commissie aan de orde moeten komen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tot 
goedkeuring van de verklaring van de Raad 
waarin kennis wordt genomen van de vorderingen 
van de regionale werkgroep havenstaatcontrole 
en waarbij de concrete gemeenschapsactie later 
zal worden ingevuld. Besloten werd nog niet 
vooruit te lopen op de vorm waarin een 
Gemeenschapsdeelname gestalte zou kunnen krijgen. 

3.4 §§I2i|!tië̂  

Het Nederlandse voorzitterschap heeft gestreefd naar 
formulering van een communautair beleidskader, waarin 
gezamenlijke uitgangspunten worden vastgelegd voor de 
lidstaten wat betreft bilaterale scheepvaartrelaties 
met derde landen. Nederland hecht zeer aan de totstand
koming van een resolutie waarin dit kader wordt vast
gelegd, desnoods in een resolutie met een minder bindend 
karakter. Het grote belang van een dergelijke resolutie 
is dat daarmee een zeker communautair kader wordt 



geschapen voor zowel het onder de VN-conventie inzake 
de verdragscode voor lijnvaartconferences en het 
daarbuiten vallende lijnvaartverkeer alsook voor het 
zgn. bulk- en tankvaarttransport. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ter tafel 
liggende ontwerpresolutie waarbij de delegatie 
zich ter bereiking van overeenstemming flexibel 
kan opstellen. 

3 .5 Raadsyerklaringjji^^ transportmarkt 

Het betreft hier een experimenteel marktwaarnemings-
systeem dat beoogt de goederenvervoermarkt doorzichtiger 
te maken. Het ligt in de bedoeling dit systeem nog drie 
jaar te laten functioneren. 
Het advies van het E.P. moet nog worden vastgesteld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met een oriëntatie 
van de Raad, waarbij de verlenging van de 
experimentele periode met drie jaar maar 
desnoods ook met slechts twee jaar. wordt 
geïndiceerd. Aangezien het advies van het 
E.P. nog niet door de Raad is ontvangen zal 
de omzetting tot een formeel Raadsbesluit 
later dienen plaats te vinden. 

3.6 Informatie_en_consultatiegrocedures v.w.b. vervoers-

Ter tafel ligt een ontwerpbeschikking die bepaalt 
dat de lidstaten en de Commissie elkaar gegevens ver
strekken over de ontwikkelingen die zich hebben voor
gedaan bij de betrekkingen met derde landen inzake 
het vervoer per spoor, over de weg en over de binnen
wateren. Nederland kan instemmen met deze beschikking 
waarin overleg wordt voorgeschreven inzake belangrijke 
bilaterale ontwerpovereenkomsten (art.2). Een aantal 
lidstaten wil dit liever buiten de beschikking houden. 

D^ Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland de ontwerpbeschikking waarin 
voorzien wordt in een informatie- en overleg
procedure kan aanvaarden. Eventueel kan 
het overleg inzake belangrijke overeenkomsten 
worden geregeld in een notulenverklaring van 
de Raad. 



3.7 Raadsresolutie_inzak^ 

Op basis van een memorandum van de Commissie over het 
toekomstige spoorwegbeleid is een ontwerpresolutie 
opgesteld inzake de verbering van de samenwerking tussen 
spoorwegmaatschappijen alsmede de stimulering van het 
gecombineerde rail- wegvervoer. Aangezien de BRD in de 
Transportraad van maart jl. een verdergaande prioriteit 
dan de andere lidstaten aan het spoorwegverkeer wilde 
geven, kon toen geen overstemming worden bereikt. De 
BRD wil eigenlijk elke voortgang in het gemeenschappelijk 
wegvervoerbeleid afhankelijk maken van de ontwikkeling 
in Duitse zin van het spoorwegbeleid. 

Inmiddels zijn een aantal compromisteksten uitgewerkt 
waarop naast een aantal wachtreserves evenwel nog steeds 
een algemene Duitse reserve rust. 
Over deze problematiek heeft op 4 juni jl. bilateraal 
overleg plaatsgevonden tussen Minister Tuynman en zijn 
Duitse ambtgenoot Hauff. Daarbij is geen beweging in 
het Duitse standpunt geconstateerd. PVEG bevestigde 
dit en meende dat een discussie op Raadsniveau slecht 
contra-productief zou kunnen werken. De vertegenwoordigers 
van Verkeer en Waterstaat stelde evenwel dat het belang 
van de materie en meer in het algemeen de voortgang 
in de transportsektor Raadsdiscussie wettigt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ter tafel 
liggende ontwerpresolutie. 

3.8 Raadsbeschikkingjn.b.t. de prijsbepaling in het spoor-
^§2 Y^f Y2§i ï ~ 

De ontwerpbeschikking beoogt de spoorwegen op het 
gebied van de prijsvorming grotere autonomie te 
verlenen ook voor wat betreft het totstandbrengen van 
tarieven. Denemarken heeft nog problemen in verband 
met de statutaire positie van de Deense spoorwegen. 
Zijdens PVEG werd melding gemaakt van een ontwerp voor een 
Commissie- en Raadsverklaring over de verhouding van 
het te nemen besluit tot de nationale wetgeving van 
de lidstaten. Een dergelijke verklaring zou echter 
ernstige juridische problemen oproepen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ter tafel 
liggende beschikking. Niet zal worden in
gestemd met het totstandbrengen van hoger 
bedoelde Raadsverklaring. 



3•9 Richtlij.n_inzake.technische_eisen_m.b.t, binnenvaart
schepen 
De richtlijn beoogt de veiligheid van de binnen
scheepvaart op de waterwegen van de Gemeenschap te 
bevorderen door invoering van een communautair 
stelsel van technische voorschriften. Tijdens de 
voorbereidende besprekingen is met uitzondering 
van twee punten al reeds overeenstemming bereikt. 
Het eerste punt betreft de door de richtlijn aan de 
lidstaten toegekende bevoegdheid om voor de zg. 
maritieme waterwegen extra technische voorschriften 
in te voeren. De BRD en België kunnen hier slechts 
mee instemmerv indien dit niet door Nederland 
(waar veel van deze waterwegen gelegen zijn) zal 
gebruikt om de vrijheid van de vaart tussen de Rijn 
en de open zee aan te tasten. In het Coreper is men 
nog doende om voor een Raadsverklaring terzake een 
bevredigende formulering te vinden. Het tweede punt 
betreft de wens van Frankrijk om reeds gebouwde, 
uitsluitend in Frankrijk varende kleine schepen nog 
10 jaar extra toe te staan zonder te voldoen aan de 
voorschriften van de richtlijn (tot 2004). Aangezien 
dit de draagwijdte van de richtlijn aanzienlijk zal 
beperken, kan geen der lidstaten het Franse voorstel 
aanvaarden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met de ontwerp
richtlijn waarbij in een Raadsverklaring 
een bevredigende oplossing wordt gevonden 
inzake het invoeren van extra technische 
voorschriften op maritieme wateren. Nederland 
kan niet akkoord gaan met het hierboven 
genoemde Franse voorstel. 

3.10 Diversen 
Voorzover thans bekend, zullen onder Diversen 
een aantal verklaringen worden afgelegdr 
- Verklaring van het voorzitterschap over het 

dossier maten en gewichten van bedrijfsvoertuigen. 
- Commissieverklaring inzake de recent beschikbaar 

gekomen gegevens m.b.t. de activiteiten van 
scheepvaartondernemingen uit derde landen. 

- Commissieverklaring inzake de stand van besprekinge 
met Oostenrijk inzake het transitoverkeer over de 
weg door Oostenrijk. 



- Commissieverklaring inzake de transport
infrastructuur . 

- (evt.) Griekse verklaring inzake het 
communautair contingent voor het wegvervoer 
ten aanzien waarvan in maart geen besluit werd 
genomen. 

Over deze verklaringen waarvan in de Raad slechts 
kennis zal worden genomen, werden in de Coördinatie 
Commissie geen conclusies getrokken. 



Diversen 

5Q-Salarissen 
PVEG deed verslag inzake de besprekingen welke in 
Brussel zijn gevoerd sedert de Raadszitting van 
19 mei. Hierin werd onderzocht op welke wijze de 
oriëntatie zoals zichtbaar geworden tijdens die Raad 
in meer concrete besluitvorming zou kunnen worden 
omgezet. Daarbij diende zowel rekening gehouden te 
worden met de positie van alle lidstaten en de 
Commissie als met de standpunten ingenomen 
door de vertegenwoordigers van het personeel. Hoewel 
de thans ter tafel liggende tekst cp twee punter, 
afwijkt van de conclusies van de Nederlandse 
Ministerraad op 15 mei jl., adviseerde PVEG met 
klem de Coördinatie Commissie om deze tekst te aan
vaarden, aangezien de verschillen van dusdanige 
aard waren dat Nederland besluitvorming niet maq 
blokkeren. Zulks mede vanwege de positie die het Nederlandse voor
zitterschap bekleedt en de daarbij opgelegde verantwoordelijkheid 
voor het goed functioneren van de werkzaamheden in 
de Raad. Zes lidstaten hebben alreeds formeel met 
de tekst ingestemd. Hoewel de tekst die thans onder
werp van gesprek is in Brussel een nieuwe methode 
vastlegt voor 10 jaar, zijn tegelijkertijd voldoende 
garanties voor de Raad ingebouwd om na afloop van de eerste vijf jaar 
jaar corrigerend te kunnen optreden bij de 
salarisontwikkeling van het EG-personeel. Ten eerste 
zal ook vanaf het zesde jaar een korting 
toegepast blijven* Volgens de tekst kan de Raad 
vanaf het zesde jaar ook doorgaan passende consequenties 
te_. verbinden aan de dan bestaande sociaal-economische 
situatie. 
PVEG benadrukte de noodzaak, gevoeld door alle lid-
staten, van een Raadsbesluit op zeer korte termijn. 

De vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken en 
Financiën stelden daartegenover dat in de Raad van 
19 mei reeds aanzienlijk was afgeweken van het 
Ministerraadsbesluit van 15 mei. Voorts meenden zij 
dat een salarismethode voor langer dan vijf jaar 
in strijd is met het algemene nationale salarisbeleid. 
Bovendien zou de Raad na vijf jaar de 
handen volledig vrij moeten hebben om over de 
verdere salarisontwikkeling,,al of niet via een dan 
opnieuw vast te stellen methode, te beslissen, 
waarbij met name extra nadruk zou kunnen worden 
gelegd op een vergaande harmonisatie met nationale 
bezoldigingen. 



Tijdens de ampele discussies erkende 
de Coördinatie Commissie unaniem de 
speciale verantwoordelijkheid van het 
Nederlandse voorzitterschap ook voor wat 
betreft de goede gang van zaken in alle 
zittingen van de Raad en de noodzaak van 
een ongehinderd besluitvormingsproces. 
Daarbij dient voor wat betreft de Europese 
salarisontwikkeling een zo restrictief 
mogelijk beleid te worden gevoerd. 
Alle departementen - Binnenlandse Zaken en 
Financiën behielden zich hun standpunt voor 
konden akkoord gaan met de volgende op
stelling van de Nederlandse delegatie. 
De Nederlandse delegatie zal zich blijven 
opstellen langs lijnen van de Raads-
oriëntatie dd. 19 mei jl.. Zij zal geen 
besluitvorming in de weg staan zoals het 
voorzitterschap die zal weten te bereiken, 
hetzij langs lijnen van de oriëntatie 
dd. 19 mei jl., hetzij op basis van het tot 
dusverre geëvolueerde overleg. 

DGES, 9 juni 1981 


