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De Comm issie bespree k t h e t Brusselse voorstel -Faure
om elk l and een memoran dum t e l a t en opst ellen betreffende
de bel angrijkste punten, waarover de meningen in b e trokken
landen afwi j ken va n het rapp ort-Spaak. Dez e memora nda zullen, na be spreking in de vergadering van dele gatie-hoofden
op 20 sept ember, voorge legd worden a a n de minist e rs, wanneer dez e medio oc t obe r bijeenkomen.
De Commissie is van oorde el, dat deze lijst zo kort
mo gelijk dient te zijn. Een eerst e ontwerp van he t Nederlandse memora ndum zal opges te l d worden door de heer
Kymmell t er bespreking doo r' de Nederlandse delegati e en
door de Coördina tie Cownissie.

Laan

Het v e rzoek van Minist e r Spaak om (eventueel ~fwij
kende) meningen van elk land over de instituten te ~ver
nemen in de vorm van amendementen op het in april jl. door
het secretariaat van de studieconferentie in Brussel opge stelde document MAE/108, is nog in behandeling bij de Instituti onele Commissie Bot.
.
De Coördina tie Commissie is van mening, dat de Nederlandse interventie in deze ge leid moet worden door de
grondgedachte, dat de grote beginselen in het verdrag neergelegd moeten worden en dat verderLde Europese Commissie
veel moet worden overgelaten.
Hoewel t.a.v. de sociale harmonisatie door het recent e
Franse voorstel tot wijzi ging van art.48 van he t ontwerpverdrag het in de nota ~an Sociale Zaken gevreesde minutieuze loonkosten-onderzoek voorlopig niet aan- de ord e
komt, is de Commissie van oordeel, dat toch een uitspraak
van de Ministerraad noodzakelijk blijft betreffende de handelingsvrijheid va n de voorzitter der Nederlandse dele gatie.
Ook wanneer de Ministerra ad akkoord gaat met een so epeler
Nederlands stand punt in de z e, da n dient, naar de mening
van de Commissie, in Brussel voorlopig in grote trekken
hetzelfde standpunt ingenomen te worden als vprige week
reeds provisorisch is ingenomen.
De Commissie verenigt zich met de mening van de heer
Linthorst Homan, dat de laatste paragraaf va n -het Franse
ontwerp art.48 absoluut ona anvaardbaar is.
De Commissie is alg emeen va n oordeel, dat over de
voorstellen, vervat in de nota van Sociale Zaken, en over
dG op grond daarvan te nemen beslissing door de Ministerraad
de meest stricte geheimhouding betracht dient te worden,
ook jegens de vertegenwoordi gers van de SER-commissie.
Met betrekking tot de S3R-commissie en haar vertegenwoordigers te Brussel wordt het volgende vastgesteld.
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De Brusselse vertegenwoordigers van de SER-commissie zullen te Brussel onder de voorzitter van de Nederlandse delegatie
staan, in den Haag onder de SER-c ommiss ie. Deze vertegenwoordigers zullen overe enkomst i g een besluit, genomen op de vergadering van de hoofden van dele ga ti es , vergaderingen ter conferentie kunnen bijwonen met uitz onderingen van de vergaderingen van
de delegatie-hoofden.
De SER-verteeenwoordigers zullen inzage hebben in alle
officiële conferenties tukken. Eén exemplaar hierv an zal naar
het secretariaa t va n de S3R-commissie ge zohden worden . Zij zullen verder mondeling inge licht worden door het hoofd van de de l ega tie over hetgeen op de vergaderingen va n de dele gatie-hoofden besloten i s . Zij zullen echter, ondanks hun s terke aandrang ,
geen inzage kri j gen in de weekberichten , welke geheel in de
ambtelijke s f ee r dienen te blijven.
Na afloo p va n de eerste l ezin e te Bru$se l zal door de del "ega tie een overzicht gemaakt worden , mede ten behoeve van de
SER , betreffende de resultaten, bereikt in deze periode .
De Coördinatie Commissi e stelt zich voor, dat v oor het optreden van ambtenaren in de SER-commi ss ie één woordvoerder ge wenst is i.c. de voorzitter van de Coördinatie Cvmmissie c.q.
het hoofd der Nederlandse dele gatie t e Brussel, a l zullen uiteraard de vert egenwoordi gers van andere ministeries zelf het woord
voeren, indien een b epaald onderwerp tot he t specifieke terrein
van hun ministerie behoort.
Ten aanzien va n het verzoeken va n advies aan de SER betreffende bepaalde ond e r we r pen, is de Coördinatie Commissie van
mening, dat zij zelf zich tot de SER zal wenden, tenzij de vertegenwoordi ger van het meest betrokken ministerie zich daa rtegen verzet, in welk ge val de Ministerraad hierover een beslissing zal nemen.
De vraag rees of de SER-commissie vast zal wo rden gevraagd
een advies vJor te bereiden over het punt van de sociale hannonisatie, ook al is de procedure n oe niet gere ge ld. De heer
Linthorst Homan zal dit onderha nds met de Brusselse verte genwoordigers van de SER, de heren Biesheuvel en Bogaars, opnemen.
De ~inisters va n Financiën en Economische Zaken hebben nOf
geen vertegenw)ordi gers bij de S2R-comnlissie aangewez en.
Tenslotte wordt b e sloten, dat de heer van der Beugel een
concept-nota aan de Ministerraa d zal opstellen ter bespreking
op de volgende vergadering van de Coördinatie Comnlissie, waarin
aan de Ministerraad het probleem va n de verhouding tot de Ad viescommissie va n de SER wordt voorge le gd en wordt gevraagd akkoord te gaan met de belangrijkste der hierboven genoemd e opvattingen van de Coördinatie Commissie.
De heer Eschauzier geeft tenslotte een toelichting op de
resultaten, bereikt in de Euratom-werkgroep. Hij vesti g t de
aandacht va n de Commi ~ sie op h e t feit, dat de sleutel voor de
verdeling van de kosten van Eu~atom no g niet vastgel egd is; hij
zal ook de betrokken ministeries en het RCN hi e rop wijzen.
13 september 1956.

