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Naar aanl e iding van haar door Uw v ert eG enwoordigers
gedane mededelingen over het v erloo p van dG b es pre k i ngen
te Brussel OV Er de inst e lling van een Europese Soc i aal Economische Raad stelt de Commissie? in aansluiting op
haar over dit onderwerp op 15 ja nuari j.l. uitgebrachte
advies? het op prijs nog het volgende ond er Uw aandacht
te brengen.
Blijkens de ontvangen mededelingen zou de gedachte,
om 1/3 van de l eden v an de Raad te doen bestaan u it g ezaghebbende deskundigen (in de Nederla ndse verhoud i nge n
"Kroonleden"), bij de andere landen op weerstand stuiten.
De Commissie acht het ond er deze omst andi gh e den van belang nogmaals vast te stellen, da t het lidmaa t schap van
de Raad van een groep onaÎhankelijke deskundigen haar voor
een goede werking van dat orgaan uit erst belangrijk voorkomt, zodat zij het zal waarderen, indi en de regering
voortgaat voor deze gedachte te ijveren. Zou bl ijken dat
andere landen wel de gedachte van een " derde groep " aanvaarden, maar zou deze in f e ite deels uit v ert rouwensmannen van ondernemers, dee ls uit v ertrouwensmannen van werknemers bestaan, dan zou h e t naar de opv a tting v an de Commissie de voorkeur verdienen van opneming van een derde
groep leden af te zien.

Aan Hunne Excellenties de Ministers
van Buitenlandse Zaken, en
van Economische Zaken.
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De Commissie stipt ook nogmaals aan, dat zij groot
belang hecht aan de be noeming van de tot de "derde g ro ep"
behorende leden door de Europ e se Commissie. Zou men die
benoeming echter bij een ander orgaan le gg en e n in een
niet te korte zittingsduur van de leden voorzien, dan zou
dit geen aanl e iding beho even te zijn om de g edachte van
de opneming van onafhankelijke deskundigen te laten vallen.
Tenslotte brengt de Commi s sie voll e digheidshalve in
herinnering, dat ook de zetels van de gezaghebb e nde deskundigen in haar gedachtengang over de v erschill e nde landen verdeeld behoren te worden.
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