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2 ,1 Voorbereiding Europese Raad 

Concept-paragraaf inzake werkgelegenheid t.b.v. de öat-
werpconclusies van de a.s. Europese Raad 

N.a.v. de wens die bij U en M leeft om de werkgelerenheids-
problematiek in de a.s. Europese Raad aan de orde te 
stellen, alsmede de opmerkingen die DGES dienaangaande 
heeft gemaakt tijdens zijn recente bezoek aan Londen 
(zie v.d. Tas 116) i s dzz. een eerste aanzet genaakt v::r 
concept-paragraaf inzake werkgelegenheid t.b.v. ze : - J : -
conclusies van de a.s. Europese Raad. Dit concep- met een 
begeleidend memorandum toegezonden aan AZ, Soza, L&V, Fin. e: 
EZ. Beide documenten zijn bijgevoegd. 
Het concept zou, na bespreking in de Coördinatie Cc"issie 
op woensdag 12 maart van Nederlandse zijde in het Coreper 
kunnen worden ingebracht. 

Nadere uiteenzetting over de inhoud van de concept
paragraaf : 
- T.a.v. de eerste alinea kan worden opgemerkt dat de 

Europese Raad tijdens eerdere zittingen heeft opgeroepen 
om gezamenlijke acties te ondernemen om de huidige pro
blematiek het hoofd te bieden. Door de Europese Raad van 
Dublin is nog eens herhaald dat een gemeenschappelijke 
aanpak essentieel blijft en dat daarbij prioriteit moet 
worden gegeven aan de bestrijding van de inflatie. 
De Europese Raad van Parijs (maart 1979) heeft de Raad 
opgedragen een aantal nader omschreven acties ter ver
betering van de werkgelegenheidssituatie te bestuderen 
en verslag uit te brengen over concreet gevoerde acties. 

- T.a.v. de tweede alinea kan worden opgemerkt dat de 
gedachte"om te komen tot stimulansen van die investerin
gen welke leiden tot een substantiële creatie van arbeids-^ 
plaatsen en tot een stimulering van de productiecapaciteit -
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nader is uitgewerkt in de Nota Selectieve Grce_ 
(Economische Structuurnota van 10 juni 1976) . Deze r.ota 
heeft, zoals bekend, geleid tot de instelling van de 
Wet Investeringsrekening (WIR). Van U is vernomen dat 
de Commissie met de gedachte heeft gespeeld op Europees 
niveau een soortgelijk instrument voor te stellen. 
Een dergelijk instrument zou tevens een belangri:• 
middel kunnen zijn om op Europees niveau die nieuwe 
industrieën te ontwikkelen welke in de nabije toekomst 
de speerpunten van de Europese industrie zouden moeten 
worden, alsmede om een eventuele achterstand op de Japa 
en Amerikaanse industrie te helpen inlopen. 

In de derde alinea is gepoogd tegemoet te konen a 
wensen van de Nederlandse en Europese vakbeweging oro bet 
Permanente Comité voor Arbeidsmarktvraagstukken uit te 
bouwen tot een forum waar besluiten zouden moeter. wcrder. 
genomen over vraagstukken van sociale en economische 
politiek. 

De Raad, genoemd in de vierde alinea, zou een geo 
neerde Raad van Ministers van Economisch-Financiële 
en van sociale Zaken kunnen zijn, aangezien aan de gedacht* 
van een Europese WIR economische, financiële en werkge
legenheidsaspecten kleven. 

U zou in de Coördinatie Commissie de wenselijkheid 
van een Nederlandse interventie in de Europese Raad 
m.b.t. de werkgelegenheidsproblematiek ter discussie 
kunnen stellen. U zou erop kunnen wijzen dat ondanks 
de grote sociaal-economische problemen in de lidstate 
de a.s. Europese Raad zich niet zal buigen over de 
werkgelegenheidsproblematiek. U zou voorts kunr 
wijzen op de onvrede die in Nederland heerst met de 
wijze waarop in de Europese Raad tot nog toe deze 
problemen zijn behandeld. 



U zou kunnen opmerken dat op grond van 
bovenstaande overwogen moet worden van Neder
landse zijde te interveniëren en erop aan te 
dringen dat in het communiqué van de Europese 
Raad enige uitspraken, b.v. langs de lijnen 
zoals voorgesteld in bijgevoegde paragraaf, 
worden gedaan over de werkgelegenheidsproblena 
tiek in Europa. 


