
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Inte
gratie- en Associatieproblemen dd. 5 december 1984 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie 
dd. 5 december 1984 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding LANDBOUWRAAD 10/11 december 1984 

1.1 Landbouwstructuurbeleid 
1.2 Veterinaire aangelegenheden 
1.3 Diversen: 

- Bestrijding mond- en klauwzeer 
- Hormonen 
- Voedselhulp Afrika 

2. Voorbereiding ECOFINRAAD 10 december 1984 

2.1 Economische en Sociale Situatie 
2.2 Versterking EMS 
2.3 Exportkredieten 
2.4 Fiscale vrijstellingen 
2.5 Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn 
2.6 Verlaging plafond Middellang Kredietmechanisme 
2.7 Diversen 

- Coördinatie richtlijn collectieve beleggingsinstellingen 

3. Voorbereiding VERVOERRAAD 11/12 december 1984 

3.1 Tussenrapportage over vaststelling van toepassing mededing
ingsregels in de zeevaart 

3.2 Ontwerp-resolutie inzake bestrijding oneerlijke handelsprak
tijken bij het zeevervoer 

3.3 Verlenging marktobserveringssysteem voor de zeevaart 
3.4 Verslag High Level Groep Inland Transport (Calendrier) 
3.5 Harmonisatie afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen 
3.6 Interimrapport harmonisatie sociale voorschriften wegvervoer 
3.7 Onderhandelingen EEG-Oostenrijk op vervoergebied 
3.8 Orïtwerp-richtlijn betreffende het gebruik van gehuurde voer

tuigen voor het goederenvervoer over de weg 
3.9 Verslag High level Groep Luchtvaart 
3.10 Diversen: 

A. (Evt) Zeevaartmemorandum van de Commissie 
B. (Evt) Zwitserse wegvervoerbelasting 

4. Voorbereiding SOCIALE RAAD 13 december 1984 

4.1 Vredeling-richtlijn 
4.2 Resolutie langdurige werkloosheid 
4.3 Ontwerp-aanbeveling van de Raad inzake positieve acties voor 

vrouwen 
4.4 Actieprogramma ter bestrijding van de armoede in de Gemeenschap 
4.5 Derde gemeenschappelijk programma inzake uitwisseling van 

jongeren 
4.6 Richtlijn inzake bescherminq van werknemers teqen lawaai 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 4137
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03694



4.7 Statistisch apparaat voor de bepaling van de prioritaire 
gebieden voor steun uit het ESF 

4.8 Diversen: 
- Ontwerp-verordening van de Raad betreffende de organisatie 

van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in het 
voorjaar van 1985 

5. (Evt) Voorbereiding BEGROTINGSRAAD van 12 december 1984 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 
hiernavolgende overwegingen en conclusies. 



Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie- en Associatieproblemen dd 5 december 1 9 8 5 

1. Voorbereiding LANDBOUWRAAD 10/11 december 1984 

1.1 Landbouwstructuurbeleid 

De Raad zal een uitvoerige discussie voeren over het landbouw-
structuurbeleid en m.n. over de financiering daarvan, zodat voor 
het einde van het jaar een nieuw landbouwstructuurbeleid kan 
worden vastgelegd. 
De Coördinatie Commissie overwoog, dat in het algemeen verwezen 
kan worden naar eerdere conclusies. Mede gezien de discussie in 
de Europese Raad van Dublin over de Geïntegreerde Mediterrane 
Programma's zal het Nederlandse standpunt in de nabije toekomst 
wellicht moeten worden aangepast. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat t.a.v. de financiering van het land
bouwstructuurbeleid zal worden vastgehou
den aan het door Nederland voorgestelde 
systeem. 
T.a.v. de invulling van het systeem zou 
de Coördinatie Commissie haar conclusies 
van 5 november jl. kunnen bevestigen,lui
dende : 
"dat er in dit stadium werd geconcludeerd 
tot een bedrag van 750 MECU in het eerste 
jaar dat het systeem zal worden toegepast 
Dit bedrag dient echter te worden gezien 
als een uitgangsbod en zal in de toekomst 
dienen te worden aangepast om rekening te 
houden met besluitvorming over de Geïnte
greerde Mediterrane Programmafs en de toe 
treding van Spanje en Portugal". 

1.2 Veterinaire aangelegenheden 

De Raad dient vóór 1 januari 1985 een regeling vast te stellen 
voor de kosten van keuringen van vers vlees. De Commissie wenst 
besluitvorming in twee fasen, t.w. vastlegging van het systeem 
en ver-volgens bepaling van de: hoogte van de heffing. 
De Coördinatie Commissie overwoog, dat de heffing kosten dekkend 
zal moeten zijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland belang hecht aan het totstand
komen van een regeling voor de kosten van 
keuringen van vers vlees en kan instemmen 
met de benaderingvan de Commissie t.a.v. 
een gefaseerde besluitvorming over de in
voering van de regeling. 



1 . 3 Diversen 
- Bestrijding mond- en klauwzeer 

De Landbouwraad zal een besluit moeten nemen over een actie ter 
bestrijding van mond- en klauwzeer. Deze actie zal 2 MECU kosten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
ingestemd kan worden met de overwogen actie 
ter bestrijding van mond- en klauwzeer. 

- Hormonen 

De Commissie heeft een voorstel ingediend om het gebruik van be
paalde stoffen met hormonale werking bij dierlijke produktie te 
verbieden. Nederland kan instemmen met dit verbod en dient zich, 
in tegenstelling tot enkele andere lidstaten, ook te keren tegen 
het gebruik van natuurlijke hormonen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met het verbod op 
het gebruik van hormonen bij dierlijke pro
duktie. Dit geldt ook voor natuurlijke hor
monen • 

- Voedselhulp Afrika 

Door de Europese Raad te Dublin is een principe-besluit genomen 
over aanzienlijke additionele voedselhulp voor Afrika. 
Dit besluit zal nader worden uitgewerkt in een Commissievoorstel. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat nader interdepartementaal overleg 
gewenst is over de Commissie-voorstellen 
tot uitwerking van het principe-besluit 
van de Europese Raad m.b.t. voedselhulp 
aan Afrika. 

2. Voorbereiding ECOFINRAAD 10 december 1984 

2.1 Economische en Sociale Situatie 

Naar verwachting zal de Ecofinraad kennis nemen van de bespre
kingen van de Europese Raad m.b.t. dit onderwerp. 
In de Coördinatie Commissie werd vastgesteld, dat geen der lid
staten te Dublin een uitgesproken positie heeft ingenomen m.b.t. 
stimulering van de economie. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de aanbevelingen mb.t. het te voeren eco
nomische beleid van de Commissie in het zgn. 
Economisch Jaarverslag, voornamelijk behel
zende een pleidooi voor de intensivering van 
het beleid Aericht op versterking van de aan
bodzijde van de economie, onderschreven kun
nen worden en dat akkoord kan worden gegaan 
met vaststelling door de Raad van het Jaar
verslag, alsmede vaststelling van de richt
snoeren voor het door de lidstaten te voeren 
beleid. 



2.2 Versterking EMS 

Naar verwachting zal aan de Raad een pakket voorstellen worden 
voorgelegd inzake versterking van het EMS, Dit pakket bevat de 
onderdelen:convergentie van het nationale beleid der lidstaten, 
kapitaalliberalisatie en versterking van de rol van de ECU. 
De Coördinatie Commissie stelde vast, dat de recente Europese 
Raad een zekere stimulans heeft gegeven m.b.t. het onderhavige 
beleidsterrein. Ook heeft de nieuwe Voorzitter van de Europese 
Commissie Delors zijn grote belangstelling voor het EMS beves
tigd. Uit besprekingen van het Monetair Comité is echter geble
ken, dat besluitvorming over het pakket in de a.s. raadszitting 
niet mag worden verwacht. De Raad dient het onderwerp voor na
dere bespreking terug te verwijzen naar de bevoegde organen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland streeft naar de totstandkoming van 
een evenwichtig pakket van maatregelen ter 
versterking van het EMS, inhoudende concrete 
stappen ter versterking van de economische 
beleidsconvergentie, kapitaalliberalisatie en 
een verbetering van de voorwaarden voor gebruik 
van de ECU in het verkeer tussen centrale 
banken. 
Voor Nederland is instemming met dit laatste 
met name afhankelijk van voldoende concrete 
vooruitgang inzake kapitaalliberalisatie. 

Tot dusverre is op het punt van de kapitaal
liberalisatie echter nog slechts beperkte 
vooruitgang geboekt. T.a.v. de officiële 
rol van de ECU kan Nederland op dit moment 
daarom alleen instemmen met een verhoging van 
de ECU-rentevergoeding, convertibiliteit van 
positieve ECU netto-saldi bij centrale banken 
in bij het Europees Fonds voor Monetaire Sa
menwerking aangehouden deviezen, en het aan
houden van ECU-reserves door centrale banken 
van derde landen die nauwe banden hebben met 
de EG. Nederland is met andere lidstaten van 
oordeel dat de BRD bestaande restricties 
t.a.v. het particuliere gebruikvan de ECU zou 
moeten opheffen. 

2.3 Exportkredieten 

De Commissie dient v66r 12 december 1984 over een onderhandelings
mandaat te beschikken om in OESO-kader te kunnen onderhandelen 
over consensus m,b.t. exportkredieten voor vliegtuigen .an over 
gemengde kredieten. 

% 



Frankrijk bemoeilijkt de totstandkoming van dit mandaat en 
stelt vergaande eisen om nationale desiderata verwezenlijkt 
te krijgen. 
De Coördinatie Commissie besprak de vraag, of het onder deze 
omstandigheden gewenst was om naar de totstandkoming van een 
mandaat te blijven streven. Vastgesteld werd dat over het ver
loop van de EG-discussie terzake van de vliegtuigen onvoldoende 
informatie beschikbaar was. 
T.b.v. besluitvorming in de a.s. Ministerraad zal tijdig aan
vullende informatie beschikbaar worden gesteld. Voorshands be
vestigde de Coördinatie Commissie de conclusie van 5 november 
j1., t.w.: 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
onderhandelingen in OESO-kader met de consen-
sus-deelnemers in december 1984 dienen aan te 
vangen. Met het oog hierop is het noodzakelijk 
dat de Commissie voor de onderhandelingen over 
een mandaat beschikt. Maximale druk dient 
daarom te worden uitgeoefend op de Franse de
legatie het voorliggende ontwerp-mandaat te 
accepteren. 

2 • 4 Fiscale vrijstellingen 

Aan de Raad ligt een pakket voorstellen voor betreffende fiscale 
vrijstellingen bij invoer in het internationale reizigersverkeer 
vanuit een andere lidstaat, voor kleine zendingen binnen de Gemeen
schap en voor brandstof in de reservoirs van bedrijfsauto's. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met het Voorzitter-

• \schapscompromis inzake fiscale vrijstellingen. 

2 . 5 Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn 

Deze richtlijn beoogt de nationale wettelijke bepa
lingen betreffende verzekeringsmaatschappijen zodanig 
te coördineren, dat in deze sector daadwerkelijk uitoe
fening van het vrije verkeer van diensten mogelijk wordt. 
Nederland is, evenals het VK, krachtig voorstander van 
een zo onbelemmerd mogelijke dienstverlening in de EG 
door verzekeringsmaatschappijen, agentschappen en hun bij
kantoren. 
Het COREPER zal zich nog nader buigen over de punten die 
aan de Ecofinraad zullen worden voorgelegd. 
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De Coördinatie Commissie bevestigt haar con
clusies van 29 mei jl. te weten dat: 
Nederland in principe de harmonisatie met be
trekking tot vrije vestiging en dienstverle
ning, zowel t.a.v. de verzekering van de in
dustriële, commerciële en professionele risi
co's als ook t.a.v. de zgn. kleine risico's 
nastreeft. 
Om evenwel voortgang in dit dossier te kunnen 
maken kan, ingeval alleen op die basis voort
gang kan worden gemaakt gezien de bezwaren 
van enkele lidstaten, voorlopig de harmonisa
tie beperkt worden töt de zgn. grote risico's, 
zonder harmonisatie op het gebied van de 
kleinere risico's in een later stadium uit 
te sluiten. Mocht blijken dat de kans aanwe
zig is dat harmonisatie zowel t.a.v. grote 
als t.a.v. kleine risico's op korte termijn 
toch mogelijk is, dan behoeft deze concessie 
nog niet gedaan te worden. 

2.6 Verlaging plafond Middellang Kredietmechanisme 

De Raad zal worden gevraagd in .te stemmen met een verlaging 
van 2 miljard ECU van het plafond van het mechanisme voor 
financiële bijstand op de Middellange Termijn, dat tot dusver 
14 miljard ECU beliep. 
In de Coördinatie Commissie werd vastgesteld, dat deze ver
laging voortvloeit uit een gelijke verhoging van het communau
tair leningsinstrument voor ondersteuning van de betalingsba
lansen van de lidstaten, de z.g. oliefaciliteit. Over de wijze 
waarop de verlaging zijn beslag zal krijgen bestaat nog geen 
volledige duidelijkheid. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met verlaging 
van 2 mld ECU van het plafond van het 
Middellang Kredietmechanisme tot 12 mld ECU. 

2.7 Diversen 

- Coördinatie richtlijn collectieve beleggingsinstellingen 

Wellicht zal de Raad nog aandacht besteden aan deze richtlijn, 
die harmonisatie en coördinatie van de wetgeving m.b.t. collec
tieve beleggingsinstellingen beooat. De Coördinatie Commissie 
was van oordeel, dat totstandkoming van de Coördinatie richtlijn 
ICB's zonder aanvaarding van de richtlijn liberalisatie van het 
kapitaalverkeer (1979) ongewenst is. Opheffing van de belemmeringen 
voor het vrije verkeer van participaties in beleggingsinstellingen 
heeft geen zin als deviesrestricties blijven bestaan. 



De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat tegen de huidige tekst van de 
Coördinatie richtlijn van Nederlandse 
zijde veel bezwaren bestaan, m.n. t.a.v. 
het toepassingsgebied en de depotmaat
schappijen. De richtlijn is nog niet rijp 
voor besluitvorming en nadere bespreking 
van de openstaande punten op technisch 
niveau is noodzakelijk. 

3, Voorbereiding VERVOERRAAD 11 en 12 december 1984 

Algemeen 

De Coördinatie Commissie stelde vast, dat in het communiqué van 
de Europese Raad te Dublin een voor Nederland bevredigende aan
sporing is opgenomen om het besluitenpakket van de Ministers van 
Vervoer van 10 mei 1984 daadwerkelijk uit te voeren. 

3.1 Tussenrapportage over vaststelling van toepassing mededingings
regels in de zeevaart 

Aan de Raad ligt een interim-rapport voor van het Voorzitterschap 
over de stand van het overleg over de toepassing van de communau
taire mededingingsregels op de zeevaart. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kennis zal nemen van de tussen
rapportage van het voorzitterschap over de 
werkzaamheden van de raadsgroep inzake de 
toepassing van de mededingsregels voor de 
Zeevaart. Nederland zou kunnen aandringen op 
spoedige voortgang in het dossier en kunnen 
pleiten voor de ratificatie van de VN-Gedrags 
code door alle EG-lidstaten. 

3.2 Qntwerp-resolutie Inzake bestrijding oneerlijke handelspraktijken 
bij het zeevervoer 

De Raad zal een besluit dienen te nemen over een resolutie inzake 
bovengenoemd onderwerp, waarvoor Nederland een tekstvoorstel 
heeft ingediend dat voor alle lidstaten behalve Griekenland accep
tabel is. 



DdL Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zal streven naar besluitvorming 
over de door Nederland ingediende tekst voor 
de ontwerpresolutie inzake bestrijding van 
oneerlijke handelspraktijken in de zeevaart. 
De Raad zou de Commissie kunnen verzoeken om 
zo spoedig mogelijk een concreet voorstel tot 
uitwerking van de resolutie in te dienen. 

3 . 3 Verlenging marktobserveringssysteem voor de zeevaart 

De Raad zal naar verwachting instemmen met verlenging van het 
marktobserveringssysteem tot 1 januari 1987. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met een verlenging 
van het marktobserveringssysteem voor het 
zeevervoer met 2 jaar tot 1 januari 1987. 

3.4 Verslag High Level Groep Inland Transport (Calendrler) 

De Raad zal een kalender dienen vast te stellen van besluit
vorming over.resp. inwerkingtreding van,harmonisatie- en libera
lisatiemaatregelen in de sector van het vervoer. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat hier een belangrijk 
onderwerp voor Nederland aan de orde is, gezien ons belang 
haLjliberalisatie van hét wegvervoer. De kalender zal dan ook in 
ieder geval de einddatum moeten bevatten waarop deze liberali
sering voltooid zal zijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat, 
ingevolge de uitspraken van de Europese Raad 
betreffende de harmonisatie en liberalisatie 
van het vervoer, de vaststelling van een ca-
lendrier terzake middels een formeel besluit 
van de Raad dient te worden vastgelegd. 
De kalenders t.a.v. harmonisatie enerzijds 
en liberalisatie anderzijds kunnen parallel 
lopen, maar deze parallelliteit mag niet be
tekenen, dat besluitvorming t.a.v. de libera
lisatie afhankelijk wordt gesteld van voort
gang op hetgebied van de harmonisatie. 
Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat Nederland niet zal kunnen instemmen met 
een calendrier, waarin geen datum is vastge
legd waarop de liberalisatie van het wegver
voer moet zijn gerealiseerd. 



3.5 Harmonisatie afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen 

De Raad zal een besluit dienen te nemen over een ontwerp-richt-
lijn harmonisatie afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertui
gen, waarover op 8 november jl. in grote lijnen overeenstemming 
werd bereikt. Open staan nog de einddatum en de voorwaarden van 
een derogatie voor het VK en Ierland.m.b.t. het toegelaten ge
wicht van bedrijfsvoertuigen. 
De Coördinatie Commissie stelde vast, dat de Britse en Ierse wen
sen voor een derogatie in feite leiden tot Mtwee snelheden) waar
voor overigens in dit dossier wel enige aanleiding bestaat. In de 
Coördinatie Commissie rees echter verzet tegen de Britse wens om 
beëindiging van de derogatie in strijd met de verdragsbepalingen 
middels een unaniem besluit te doen plaatsvinden. 
Dit zou immers kunnen leiden tot een permanente uitzonderingssitu
atie. Het leek derhalve aangewezen -om de derogatie te doen ver
vallen na een overgangsperiode, waarbij de Raad de mogelijkheid 
behield om deze periode eventueel alsnog middels een formeel be
sluit te verlengen. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat deze discussie op
nieuw - en dan binnen de Ministerraad - gevoerd zou moeten worden, 
indien het VK zich niet aansluit bij de meerderheid van de lidsta
ten . 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland instemt met de thans voor
liggende ontwerp-richtlijn betreffende de 
harmonisatie van afmetingen en gewichten van 
bedrijfsvoertuigen, welke gebaseerd dient 
te blijven op artikel 75 en 76 van het EG-
verdrag. Getracht zal worden om zo snel moge
lijk de bepalingen mi), t. de 40 ton totaalge
wicht in werking te laten treden. 

Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat het niet opportuun geacht werd de door het 
VK gelegde koppeling tussen de richtlijn en 
de kalender betreffende de parallelle harmoni-
s atie en liberalisatie van het wegvervoer te 
ondersteunen. Aanvaarding van het zgn. 10 mei 
pakket dient nu voorop te staan. 

Tenslotte concludeerde de Coördinatie Com
missie dat de reeds aan het VK en IErland toe
gestane, tijdelijke derogatie van de norm van 
het maximum totaal gewicht van 40 ton voor 
5- en 6-assige voertuigcombinaties, niet aange
vuld kan worden met derogaties van andere in 
de ontwerp-richtlijn vastgelegde normen, zoals 
bijvoorbeeld die betreffende de tridem-as 
van gelede voertuigen. 



3.6 Interimrapport harmonisatie sociale voorschriften wegvervoer 
Vermoedelijk zal de Raad geen inhoudelijke discussie voeren over 
de herziening van de sociale voorschriften in de sector vervoer, 
waarvoor de Commissie in maartjl. voorstellen heeft ingediend. 
Deze betreffen ondermeer de rij** en rusttijden voor het wegver
voer en de tachograaf. 
De Coördinatie Commissie achttede herziening van de sociale voor
schriften gewenst, aangezien zij in de praktijk moeilijk uitvoer
baar blijken te zijn. 

De Coördinatie Qommissie concludeerde dat 
Nederland belang hecht aan een zo spoedig 
mogelijke totstandkoming van de herziening 
van de voorschriften van sociale aard voor 
het wegvervoer. Tevens concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat Nederland in een 
eventuele inhoudelijke bespreking erop zal 
aandringen dat de Raad bij voorkeur één be 
sluit neemt over alle herzieningen van de 
sociale voorschriften. 

3.7 onderhandelingen EEG-Oostenrljk op vervoergebied 

De Raad zal een besluit dienen te nemen over de vraag of de 
Gemeenschap het principe van financiële steunverlening aan 
Oostenrijkse vervoersinfrastructuur erkent en het bestaande on
derhandelingsmandaat van de Commissie dienovereenkomstig wijzigt, 
dan wel de onderhandelingen met Oostenrijk stop zet. 

De Coördinatie Commissie discussLeerde over de vraag of 
Nederland, in het licht van ons aanzienlijke transitverkeer 
door Oostenrijk, zou kunnen instemmen met het beschikbaar 
stellen van EG-begrotingsmiddelen voor wegenbouw in Oosten
rijk. Van de zijde van de Ministeriesvan Verkeer en Water
staat en Landbouw en Visserij werden de Nederlandse belangen 
bij optimale transitmogelijkheden door Oostenrijk onderstreept. 
Verwacht moet worden dat de reeds lang lopende onderhandelingen 
met Oostenrijk over een transitbelasting en een capaciteitsre
geling ernstig belast zullen worden, indien de EEG niet bereid 
is tot deelneming aan de financiering van Oostenrijkse vervoer-
infrastructuur(met begrotingsgelden) De vertegenwoordiger van 
het Ministerie van Financiën wees op de mogelijkheid van lening
en van de Europese Investeringsbank aan Oostenrijk en benadrukte 
het gevaar van precedentswerkingibv t.o.vJoegoslavië, indien be
grotingsmiddelen t.b.v. Oostenrijk zouden worden gebruikt. 
Voorts wees hij op het aspect van de toerekening aan het Minis
terie van Verkeer en Waterstaat. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland ermee instemt dat de Gemeenschap 
het principe erkent van een financiële bij
drage aan de constructie vaneen 
autosnelweg. 

De Commissie zal gevraagd worden aan te geven 
welke middelen onder de begroting voor 1985 
mogelijkerwijs voor de Oostenrijkse infra
structuur beschikbaar zijn. 

Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat een EEG-bijdrage slechts zal worden ver
leend nadat in een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de EG en Oostenrijk is vastgelegd dat 
Oostenrijk instemt met een standstillregeling 
ten aanzien van 
- de belastingheffing 

het capaciteitsvraagstuk 

3.8 Ontwerp-richtlijn betreffende het gebruik van gehuurde voertui
gen voor het goederenvervoer over de weg 

De Raad wordt verzocht de bovengenoemde ontwerp-richtlijn te 
aanvaarden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
kan worden ingestemd met de voorliggende 
tekst van de ontwerp-richtlijn betreffende 
het gebruik van huurvoertuigen in het 
goederenverkeer over de weg. 

3 • 9 Verslag High Level Groep Luchtvaart 

De Raad zal kennis nemen van het verslag van de High Level Groep 
Luchtvaart , die is ingesteld voor de bestudering van het Com
missiememorandum betreffende de luchtvaart van maart 1 9 8 4 . 
Het gaat daarbij m.n. om het bereiken van een grotere flexibili
teit van het huidige systeem van intracommunautair luchtvervoer, 
dat is gebaseerd op bilaterale betrekkingen tussen regeringen en 
samenwerkingsovereenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen. 
De Coördinatie Commissie meende dat de voorliggende ontwerp-richt-
snoeren nauwelijks zullen bijdragen tot liberalisatie van de 
luchtvaart en grotere flexibiliteit van het huidige systeem van 
luchtvervoer. In ieder geval zal geen inbreuk mogen worden gemaakt 
op de mededingingsbepalingen van het EEG-verdrag. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in de Raad - zonder enthousiasme -
zal kunnen instemmen met de richtsnoeren 
voor verdere besprekingen, die zijn uitgewerkt 
door de High Level Groep Luchtvaart, De 
Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
mededingingsbepalingen van het EEG-verdrag 
van toepassing zijn op het luchtverkeer en 
dat daarom in de richtsnoeren geen inbreuk 
mag worden gemaakt op deze bepalingen. 
De richtsnoeren zullen Nederland er niet van 
weerhouden om in bilateraal overleg meer 
flexibiliteit na te streven dan is vastgelegd 
in de richtsnoeren. 
Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat vóór het einde van 1985 uitgewerkte 
voorstellen voor het luchtverkeer aan de Raad 
dienen te worden voorgelegd. Nederland zal 
er voorts op aandringen dat de Raad binnen 
afzienbare termijn opnieuw beziet op welke 
wijze het systeem van intra-communautair 
luchtverkeer verder moet worden versoepeld. 

3.10 Diversen 
A. (Evt.) Zeevaartmemorandum van de Commissie 

Mogelijk zal de Commissie in de a.s. Raadszitting een memorandum 
over de zeevaart indienen, analoog aan het eerder in 1984 uitge
brachte luchtvaartmemorandum. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland met belangstelling kennis zal 
nemen van een eventueel door de Commissie 
in te dienen zeevaartmemorandum. 

B. (Evt.) Zwitserse wegvervoerbelasting 

Wellicht zal in de Raad de wegvervoerbelasting aan de orde komen, 
die per 1 januari 1985 voor alle voertuigen op Zwitserse wegen 
zal gelden. Naar Nederlandse opvatting heeft de Gdmeenschap zich 
onvoldoende krachtiq te weer aesteld teqen dit voornemen van 
Zwitserlanden is een communautaire aanpak gewenst. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in de Vervoerraad zal aandringen 
op een communautaire actie tegen de door 
Zwitserland in te voeren wegvervoerbelasting 
per 1 januari 1985 en dat de Commissie wordt 
gevraagd om zo spoedig mogelijk een voorstel 
terzake bij de Raad in te dienen. 



Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat Nederland in dat verband erop zal wijzen 
dat overeenstemming in de Gemeenschap over 
harmonisatie van belastingen, concurrentie
voorwaarden en doorberekening van de 
kosten voor het gebruik van de vervoer-
infrastructuur, waaronder tolheffing, de 
Gemeenschap beter in staat zou stellen om 
adequaat te reageren op door derde landen 
getroffen of nog te treffen maatregelen op 
het gebied van het vervoer. 

4. Voorbereiding SOCIALE RAAD 13 december 1984 

4.1 Vredeling-richtlijn 

De Raad zal worden gevraagd kennis te runen van het rapport van 
de door het Ierse voorzitterschap ingestelde ad-hoc groep inzake 
de Vredeling-richtlijn. De Raad dient aanwijzingen te geven voor de 
toekomstige werkzaamheden. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat geen nieuwe conclu
sies behoeven te worden getrokken. 

De Coördinatie Commissie bevestigde het 
Ministerraadsstandpunt inzake de Vredeling-
richtlijn dat Nederland ten aanzien van de 
richtlijn een positief-kritische instelling 
zal innemen, doch daarbij duidelijk zal 
maken dat Nederland er moeite mee zou hebben 
deze voor complexe ondernemingen geldende 
richtlijn te aanvaarden, zolang voor 
enkelvoudige ondernemingen geen nadere 
regelingen zijn getroffen. Meer in het 
bijzonder zal Nederland ernaar streven de 
in de ad-hoc groep positief ontvangen 
Nederlandse suggesties inzake de werkingssfeer 
van de richtlijn te consolideren. Het gaat 
hier om het uitgangspunt, dat de richtlijn 
van toepassing wordt op ondernemingen als 
zodanig, ongeacht of het een moeder- of 
dochteronderneming, dan wel een enkelvoudige 
onderneming betreft. Voorts zal het formele 
aanknopingspunt voor de verplichting tot 
voorlichting en raadpleging van werknemers 
moeten zijn het besluit waartoe een directie 
van de onderneming wil komen, ongeacht of 
een dergelijk besluit voorkomt uit een 
besluit van een moederonderneming of algemeen 
concernbeleid. 

4 • 2 Resolutie langdurige werkloosheid 

De Raad zal deze resolutie, die niet controversieel is, aanvaar
den. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
ontwerp-resolutie inzake langdurige werkloos
heid door Nederland kan worden aanvaard. 

4.3 Ontwerp^aanbeveling van de Raad inzake positieve acties voor 
vrouwen 

De onderhavige aanbeveling kan in de Raad op brede steun rekenen. 
De Coördinatie Commissie had echter bezwaar tegen de aanbeveling 
om in het kader van overheidsaankopen positieve acties voor 
vrouwen in de private sector te entameren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ontwerp-
aanbevelina inzake positieve acties voor 
vrouwen, met uitzondering van de bepaling 
inzake overheidsaankopen, Nederland zal erop 
aandringen dat dit onderdeel van de resolutie 
wordt geschrapt. 

4•4 Actieprogramma ter bestrijding van de armoede in de Gemeenschap 

De Raad dient te besluiten over de uitvoering van een actiepro
gramma, waarmee in een periode van vijf jaar 35 MECU gemoeid zal 
zi jn • 
In de Coördinatie Commissie vond een discussie plaats over de 
merites van dit programma, dat gericht is op vergroting van de 
doelmatigheid van het bestaande beleid terzake van de lidstaten. 
De toepassing van het programma in allq lidstaten van de Gemeen
schap gaf aanleiding tot kritiek. Van de zijde van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd het politieke belang 
van het programma benadrukt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
door Nederland veel politiek belang wordt 
gehecht aan de totstandkoming van het door 
de Commissie voorgestelde programma. Nederland 
kan tevens instemmen met het opnemen in de 
tekst van een indicatief bedrag van 35 MECU 
voor vijf jaar voor de tenuitvoerlegging. Het 
maximale steunverleningspercentage kan, 
conform de ESF-procedures, in door de 
Commissie te bepalen uitzonderingsgevallen 
verhoogd worden tot 55%. 

4.5 Derde gemeenschappelijk programma inzake uitwisseling van jongeren 

De Raad zal over het bovenstaande programma, waarover grotendeels 
overeenstemming bestaat, een besluit moeten nemen. 



• 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met dit programma, 
dat mogelijkheden biedt om de Europese een
wording zichtbaar te maken voor de burgers 
van de lidstaten. De financiering daarvan zal 
in het gebruikelijke budgettaire kader worden 
besproken. 

4•6 Richtlijn inzake bescherming van werknemers tegen lawaai 

Het is onwaarschijnlijk, dat de Raad over deze belangrijke 
lijn thans reeds een besluit zal kunnen nemen, aangezien 6 
sprekingen op werkniveau nog vele tegenstellingen hebben la 
zien. 
De Coördinatie Commissie achtte het dubieus, of het Commissie 
voorstel de juiste aanpak van de problematiek bevatte. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in het algemeen de bereidheid kan 
uitspreken om mee te werken aan totstandkoming 
van een richtlijn over geluidsoverlast op de 
arbeidsplaats. De vraag is echter aan de orde 
of de Commissie met het thans voorliggende 
ambitieuze voorstel op de goede weg is. 
Gevreesd moet worden dat aanvaarding van het 
voorstel leidt tot additionele regelgeving 
en controle. De ontwerp-richtlijn zal eerst 
verder op werkgroepniveau moeten worden be
studeerd alvorens de Raad een besluit zal 
kunnen nemen. 

4.7 Statistisch apparaat voor de bepaling van de prioritaire gebieden 
voor steun uit het ESF 

De Commissie heeft de Raad gevraagd om voor eind 1984 een besluit 
te nemen over bovengenoemd onderwerp. 

Het betreft hier een voor Nederland belangrijke zaak. De Com
missie tracht in haar voorstel terug te komen op een voor Ne
derland bevredigende regeling t.a.v. de verdeling van de mid
delen uit het Europees Sociaal Fonds. De Coördinatie Commissie 
overwoog dat Nederland niet zou moeten instemmen met een rege
ling, die de EFROen EGKS-regio's als normgevend voor steun 
uit het Europees Sociaal Fonds aanmerkt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de Raad op grond van de Raadverklaring van 
juni 1983 het statistisch mechanisme voor 
het bepalen van de prioritaire gebieden vo 
bijstand van het ESF moet vaststellen. 
Nederland zal zich voorts in eerste aanleg 
op het standpunt stellen dat de genoemde 
Raadsverklaring ook op de toetreding van 
middelen voor de superprioritaire regio s 



slaat. Een oplossing waarbij het eerder
genoemde mechanisme in hoofdzaak zou worden 
toegesneden op het handhaven van de oude 
situatie, waarbij EFRO- en EGKS-regio's 
als prioritair voor ESF-steun worden aan
gemerkt, is voor Nederland niet aanvaardbaar 

4.8 Diversen 

- Qntwerp-verordenlng van de Raad betreffende de organisatie 
van een. Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in het voor
jaar van 1985 

De Raad zal de onderhavige ontwerp-verordening aannemen waarin 
voor 1985 de gebruikelijke steekproefenquête naar de arbeids
krachten wordt geregeld. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat Nederland voor 1985 
met de steekproefenquête kan instemmen. Aangezien het Centraal 
Bureau voor de Statistiek over onvoldoende middelen beschikt om 
een dergelijke enquête jaarlijks uit te voeren, zoals dat in de 
andere lidstaten wel geschiedt, zal Nederland in 1986 opnieuw 
in een uitzonderingspositie geraken. Opgemerkt werd dat de EG-
partners Nederland verwijten slechts om het andere jaar deze 
enquête te houden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de ontwerp
verordening. De verwerking van de financiële 
gevolgen van dit voorstel zal in budgettair 
kader dienen te geschieden. 
Voorts kan Nederland akkoord gaan met de in 
artikel 5 en 6 voorgestelde amendementen. 
Voor wat betreft de door de BRD voorgestelde 
wijziging van de considerans, kan Nederland 
zich aansluiten bij de afwijzende houding 
van de meerderheid der delegaties en de 
Commissie. 

(Evt.) Voorbereiding BEGROTINGSRAAD van 12 december 1984 

Er bestaat een mogelijkheid, dat op 12 december•opnieuw , . 
een Begrotingsraad zal worden gehouden. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat het Nederlands 
standpunt voorshands geen aanpassing behoeft. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
het in dit stadium, nu de reactie van het 
Europees Parlement op de tweede lezing door 
de Raad nog niet bekend is, niet nodig is 
bestaande conclusies aan te passen. 
Zodra meer duidelijkheid is ontstaan, zal 
e.e.a. in de Ministerraad of in nader inter
departementaal overleg ter sprake kunnen wor 
den gebracht, t u i n d e eventuele nieuwe stand 
punten te bepalen. 


