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afkomstig van bru pv eg (6/2) 
bestemd voor min v buitenlandse zaken 

mede voor so za — ez — fin. 

onderwerp: verslag informeel overleg e e g - ministers van 
sociale zaken te parijs dd. 2 februari 1984. 

het informeel overleg tussen de ministers van sociale 
zaken is bijzonder nuttig geweest, ipv, zoals helaas het 
gebruik is gewogden, uren te verliezen met de diskussie 
van dossiers die nauwelijks of weinig kans van slagen bieden, 
hebben de ministers zich, op voorstel van de franse raadsvz. 
beregovoy, gebogen over de vraag hoe men in de toekomst kan 
voorkomen dat de sociale raad 'jarenlang ontwerp-voorstellen 
op tafel heeft liggen waarvan de afloop onzeker is, omdat een 
consensus daarover of over de juridische vormgeving daarvan 
ontbreekt.' 

het bleek alras dat de overgrote meerderheid der ministers 
de zorg van min. beregovoy over dit verschijnsel deelde en 
hem oprecht dankbaar was voor de openhartigheid waarmee hij 
dit probleem in zijn inleiding had benaderd, ook zij wilden, 
met min. beregovoy, de werkzaamheden van de raad in de toekomst 
een meer realistisch en pragmatisch karakter geven en richten op 
een programma van nieuwe aktiviteiten. aktiviteiten vooral waarva 
alle lid-staten de overtuiging hadden dat die noodzakelijk waren. 

staatssecr. de graaf opperde dat zo'n noodzaak o.a. aanwezig cou 
zijn wanneer er gevaar dreigt voor konkur-

rentieverval8ing of kwesties rijzen van. grensoverschrijdende aard. 
ook bindende regels mbt erkenning van getuigschriften en diploma's 
lijken gerechtvaardigd, een ander voorbeeld zou kunnen zijn 
regelgeving mbt medezeggenschap, hij konstateerde dat zodra een 
echte noodzaak tot samenwerking ontbreekt, de kans van slagen van 
het europees overleg duidelijk afneemt, met alle negatieve 
effekten van dien op onze bevolking. 

staatssecr. baden die het onbehagen van de vz mbt de huidige 
werkzaamheden van de raad deelde, toonde zich 

eveneens voorstander van een nieuw aktieprogramma, doch waarschuwde 
ervoor zo'n programma een formeel karakter ge geven omdat men dan 
opnieuw de risiko's gaat lopen die men juist in de toekomst wil 
vermijden, elk perfektionisme dient uit de weg te worden gegaan 
daar de ervaring heeft geleerd dat de talloze detaila die de huidiga 
op tafel liggende commissievoorstellen willen regelen juist de 
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bron rijn van alle moeilijkheden die men heeft ontmoet, 
min. king flprak van twee ziektes, de ene is de ambitie van de 

L je respektievelijke raadsvoorzitters die ieder voor zich 
zo veel mogelijk goals willen scoren, dwz zoveel mogelijk richtlijnen 
door de raad aangenomen willen zien. de andere ziekte is het 
teveel aan zelfvertrouwen aan coramissiezijde in haar eigen 
voorstellen, waarbij zij vergeet zich af te vragen of die 
voorstellen werkelijk essentieel zijn. met het gevolg dat in 
het verleden te veel tijd verloren is gegaan met de diskussie 
van 'hopeloze' dossiers, men zoch zich vwb de toekomst veel meer 
dienen te koncentreren op de uitwisseling van ideeën en ervaringen, 
ook mevr. fenger sprak zich uit voor een realistische aanpak en 

{~ bepleitte de hoogste prioriteit voor die werkzaam
heden van de raad die de strijd tegen de werkloosheid gestalte 
moeten geven en die uitzicht bieden op positieve resultaten. 

f* het viel op dat ook die ministers die meestal plegen zich achter 
de commissievoorstellen te scharen, de zorgen van de voorzitter 
schenen te delen. 
de ierse min. quinn zei 'that we raust redefine the rules of the 

game' en sprak van de veel te complexe wetge
ving die de raad thans aan het uitwerken is. 
een enigszins ander geluid van van minister h a n s e n n e 
die in een wat onsamenhangend betoog wilde waarschuwen tegen 
een allee in wonderland-benadering en de vrees uitsprak dat 
minister king de raad tot een brievenbus wilde degraderen 
voor de uitwisseling van informatie. 
tenslotte merkte c o m m i s s a r i s r i c h a r d op dat 
hij algemene waardering had kunnen beluisteren voor het ini
tiatief van de voorzitter, en dat hem daarbij in het bijzonder 
was opgevallen het pleidooi voor een pragmatische en realistische 
benadering van de sociale politiek, in alle interventies was de 
wens naar voren gekomen naar een relance. anders dan minister 
king zag hij evenwel als de grote ziekte van de gemeenschap 
de groeiende nationale belangen van iedere lid-staat, commis
saris richard erkende dat er wel nieuwe werkterreinen zouden 
kunnen worden aangeboord, doch hij herineerde tevens aan de 
talrijke voorstellen die reeds bij de raad op tafel liggen,, 
in totaal schatte hij dat er zo'n achttiental dossiers zijn die 
ofwel om een beslissing vragen, of die binnenkort kunnen worden 
tegemoet gezien. 
v o o o r z i t t e r b e r e g o v o ' y verklaarde niet het 
voornemen te hebben ora op die achttien dossier een beslissing 
te forceren, voor zover hera betrof zou hij al heel tevreden zijn 
wanneer de raad zich tijdens het franse voorzitterschap zou 
kunnen uitspreken ten gunste van de ontwerp-aanbeveling mbt 
arbeidstijdverkorting, hij nodigde evenwel commissaris richard 
uit nog tijdens het franse voorzitterschap een eerste 
schets voor te leggen voor een aktieprogramraa. de ministers 
namen vervolgens nota van een uitspraak van de heer r i c h a r d 
dat het hem onwaarschinllijk voorkwam dat de cie nog voor eind juni 
zulk een actieprogramma rond zou krijgen, daarvoor is de tijd 
te kort en zijn de cie-procedures te tijdrovend, wel verklaarde 
hij zich bereid om een discussienota voor eigen verantwoordelijk
heid op te stellen, nadat de raad daarvan in juni heeft kennis 
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heeft kunnen nemen, zou de cie, rekening houdend met het eerste 
^mmentaar van de raad op die discussienota, een meer gedetail
leerd programma kunnen opstellen waaruit de raad zt een lijst 
met prioritaire activiteiten zal kunnen samenstellen, als 
eventuele terreinen voor communautaire samenwerking zag richard 
in eerste aanleg: 
1. het probleem van de nieuwe technologieën., 
2. employment en trainingspolicy., _ ^ ^ ^ 
3. een aantal terreinen gegroepeerd rondom sociale bescherming, 

arbeidsveiligheid en de reorganisatie van de arbeidstijd., 
4. aktiviteiten m.b.t. underpriviliged groups zoals vrouwen, 

^ gehandicapten, armen., 
\ 5. family policy and population. 

wat dit laatste punt betreft is het duidelijk dat men hier 
denkt aan de gevolgen van de demografische ontwikkeling voor 
de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in de toekomst, 
de ministers namen kennis van deze inventaris en schenen zich er
mee te kunnen verenigen dat de cie van een dergelijk schema 
zou uitgaan, hoewel de ierse minister q u 1 n n de lijst wel 
een beetje "to extensive" achtte, aldus riskeert men weer te 
veel hooi op dè vork te nemen, zo vreesde hij. de v o o r 
z i t t e r waarschuwde de cie ervoor niet dadelijk aan richt
lijnen of bindende regels te denken, waar het op aan komt is 
een programma dat kans op slagen biedt, zo meende hij. het 
zou, overeenkomstig een suggestie van minister h a n s e n n e 
misschien nog nuttig zijn wanneer de commissie bij deze eerste 
schets tevens nog een analyse zou overleggen van de crisis, 
geen gemakkelijke opgave overigens, wanneer men weet dat zelfs 
de ministers van financien en economische zaken er nimmer in zijn 
geslaagd een sluitende analyse van die crisis over te leggen. 

r~ het agendapunt mbt de gevolgen van de nieuwe technologieën 
^ kon uiteraard slechts zeer oppervlakkig worden ehandeld. de 

commissienota daarvoer had men immers nog niet in de hoofdsteden 
kunnen bestuderen, wel bleek duidelijk dat die nota grote be
langstelling en waardering ontmoet en dat een ieder het erover 
eens schijnt dat de sociale gevolgen van de nieuwe technologieën 
bij uitstek een terrein vormen voor communautaire samenwerking, 
geen minister scheen te willen uitsluiten dat over deze materie 
tzt een raadsresolutie tot stand komt waarin vooral het accent 
komt te liggen op een goede informatie van en overleg met de 
werknemers, treffend was dat de (communistische) f r a n s e 
s t t a a t s s e c r e t a r i s r a l l i t e talrijke 
voorbeelden wist opte sommen van franse bedrijven waarin als 
uitvloeisel van nieuwe technologieën per saldo meer arbeidsplaat
sen waren gecreerd dan verloren gegaan, commissaris richard achtte 
het zelfs niet onwaarschijnlijk dat binnen een verlooop van 
enige jaren wel eens 4 miljoen mensen In het europa van de tien 
een nieuwe betrekking zouden kunnen vinden als gevolg van 
nieuwe technologieën. * 

tenslotte heeft de v o o r z i t t e r noa eniae tild 
stilgestaan bij de wens de dialoog met de sociïïe ^ n e r s ^ t e 

r e r h : r ? n ' f r i ^ k r e e 8 u i ^ z i j n i n i e i d i n * — 1 * ^ 2« 
e^n ^ ï f £ ^Stïïï/ W ' ging, waarvan hij zich 
een verkeerde voorstelling maakte, gelukkig heeft commissaris 
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r i c h a r d hem vervolgens uit de droom geholpen, die 
wees hem erop dat degeraeenschap waarlijk geen behoefte heeft 
aan nieuwe instellingen waarin die dialoog moet worden ontwikkeld, 
de bestaande machinerie is volgens hem ruimschoots toereikend, 
wel kon hij zich voorstellen dat de dialoog zou kunnen worden 
verbeterd, de franse wens om het aantal paritaire commissies in 
de gemeenschap uit te breiden achtte hij een vrome wens. de 
thans bestaande commissies achtte hij steriel, de sociale 
partners luisteren eeenvoudig niet naar elkaar, wat hem het 
beste toescheen is dat hij - richard - informeel kontakt opneemt 
met de sociale partners en daarbij vooral niet verzimt ook met 
bepaalde nationale vertegenwoordigers van werkgevers en werk
nemers ontmoetingen te beleggen teneinde na te gaan hoe men de 
dialoog kan verbeteren. 
voorzitter beregovoy bleek zich van de juistheid van deze proce
dure te hebben laten overtuigen. 

vijverberg 

^ brussel, 6 febr.'84 hs/ars 
verz: 17.45 uur 

> > » » 

06 02 84 NLBUZ 875 BRE 634 


