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Inleiding 

Op 26 maart 1986 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid aan de regering een belangrijk rapport toegezonden: «De 
onvoltooide Europese integratie». Bij brief van 22 april 1986 van de 
Minister-President is het voorlopige regeringsstandpunt op dit rapport 
aan de voorzitter van de Raad verzonden. Dit standpunt is tevens ter 
kennis gebracht van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal1. Daarbij werd een definitieve beoordeling van het rapport 
overgelaten aan een volgend kabinet. 

De onderhavige notitie bevat de formele reactie aan de WRR naar 
aanleiding van het Rapport. Daarbij zijn tevens in aanmerking genomen 
de reacties die door de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden 
VNO en NCW en het Landbouwschap aan de regering zijn toegezonden. 
De regering beziet het rapport een inspirerend hulpmiddel voor een 
discussie over het in de komende jaren te voeren beleid inzake de 
Europese Integratie. De implementatie van de Europese Akte vormt 
daarbij ook een belangrijk handvat. 

In algemene termen kunnen de uitgangspunten van het Rapport 
worden onderschreven. De keuze van de behandelde hoofdonderwerpen 
Interne Markt en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is naar het oordeel 
van de regering een juiste. In de eerste plaats betreft het sectoren van 
relatief vergevorderde communautaire samenwerking, ondanks de vele 
gesignaleerde onvolkomenheden. In de tweede plaats gaat het om 
sectoren die voor de Nederlandse economie van primordiaal belang zijn. 
Toch dient men niet uit het oog te verliezen dat de EG-activiteiten 
meer-omvattend zijn en de oorspronkelijke opzet sterk verruimd is, 
waardoor de gevolgen van het nationale beleid zich breder doen gevoelen, 
o.a. vanwege de ruimtelijke effekten. Men kan hier wijzen op terreinen als 
bijvoorbeeld monetaire samenwerking, sociaal beleid, transport en milieu, 
ruimtelijke inrichting en ook onderwerpen als volksgezondheid, «Euregio-
nale» samenwerking, onderwijs en andere activiteiten die de samenwerking 
meer voelbaar en herkenbaar maken voor de Europese Burger. Tevens 
moet gewezen worden op de externe economische relaties van de 
Gemeenschap met derde landen. Ook de Europese Politieke Samenwerking 

1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek. vormt een nieuwe dimensie van de samenwerking tussen de lidstaten. 
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In het komende jaar zal de financieringsproblematiek van het Gemeen-
schapsbeleid, zowel wat betreft de uitbreiding van de Eigen Middelen van 
de EG als wat betreft de verdeling van de lasten daarvan over de verschil-
lende lidstaten, bijzonder veel aandacht vragen. 

Naast dit alles vormen de institutionele voorzieningen, waaraan het 
WRR-rapport in de laatste paragrafen ook enige aandacht besteedt, een 
belangrijke component van de Europese samenwerking. 

De verhouding nationaal beleid tot Gemeenschapsbeleid 

In de voorlopige reactie is de centrale gedachte van het rapport door 
de regering onderschreven, nl. dat, door de integratie van de markt en 
de daarmede gepaard gaande overdracht van bevoegdheden aan de 
Gemeenschap, nationaal beleidsvermogen is «weggelekt», zonder dat dit 
door een groei van corresponderend beleidsvermogen op het niveau van 
de Gemeenschap is gecompenseerd. Uit deze constatering kunnen voor 
de toekomst verschillende conclusies worden getrokken, die een rol 
kunnen spelen bij de standpuntbepaling ten aanzien van voor de Europese 
integratie van belang zijnde onderwerpen. Deze gelden zowel wanneer 
het om besluitvorming in Brussel gaat, als wanneer nationale regelgeving 
moet worden bezien. 

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de marges van de toepassing 
door de lidstaten van de vrijwaringsclausules (art. 36 van het EEG-
Verdrag) zoveel mogelijk worden beperkt, omdat ten gevolge van dit 
Verdragsartikel fragmentaties van de Gemeenschappelijke Markt ontstaan. 
Deze wens is, zeker voor de Nederlandse Regering, niet nieuw. Ook bij de 
uitvoering van de Europese Akte, waar een éénduidige toetsingsprocedure 
is voorzien dient hiernaar te worden gestreefd. De Commissie zal de aan 
haar opgedragen taak voldoende kritisch dienen te vervullen en nationale 
maatregelen die zij met het Verdrag strijdig acht bij het Europese Hof van 
Justitie aan een Gemeenschapscontrole te doen onderwerpen. 

Voorts zullen de beperkingen van het Europese en het nationale 
beleidsvermogen moeten worden geneutraliseerd door de doorvoering op 
beide niveaus van een consequent dereguleringsbeleid. Wanneer immers 
beleid en regelgeving beperkt blijven tot hoofdlijnen en zich niet verdiepen 
in onnodige details kunnen toepassingsproblemen en nationaal afwijkende 
bepalingen evenzeer worden beperkt. Het is verheugend te constateren 
dat de dereguleringsgedachte thans ook op Europees niveau duidelijker 
vorm krijgt. In de eerste plaats heeft de Europese Commissie een deregu-
leringscomité geïnstalleerd, dat de ontwerpvoorstellen voor regelgeving 
toetst. In de tweede plaats blijkt naast Nederland een aantal lidstaten, 
zoals het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland nationaal 
en in Raadskader te pleiten voor terughoudendheid met regelgeving. Ook 
binnen Nederland worden overigens nieuwe commissievoorstellen aan de 
Nederlandse dereguleringsnormen getoetst. 

Tenslotte zou de totstandkoming van een ongedeelde Interne Markt 
baat hebben bij een verdere convergentie van het budgettaire en monetaire 
beleid. Zoals bekend is deze convergentie - in de richting van houdbare 
begrotingstekorten en van monetaire stabiliteit - ook reeds van groot 
belang om een ander hoofddoel te bereiken, t.w. de versterking van het 
Europese Monetaire Stelsel en uiteindelijk de verwezenlijking van een 
Economische en Monetaire Unie.' In de preambule van de Europese Akte 
wordt uitdrukkelijk verwezen naar deze EMU-doelstelling en naar de 
samenwerking in het EMS. 

In dit verband zij erop gewezen dat de integratie van de markt en de 
convergentie van het macro-economische beleid elkaar wederzijds 
kunnen bevorderen. Echter, de voortgang op het ene terrein zal niet in 
gevaar mogen worden gebracht door deze afhankelijk te stellen van de 

. ,. .. : : „ . , „ „ J „ voortgang op het andere. In dit verband verwelkomt de regering de 
1 Zie hiervoor de regeringsnota over de a a r a a 
doelstellingen op langere termijn van het recente vooruitgang en de nieuwe inspanningen ten aanzien van de 
EMS en de ECU, van 2 mei 1986 liberalisatie van het kapitaalverkeer. 
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Positieve en negatieve integratie 

Het Rapport wijdt interessante beschouwingen aan het onderscheid 
tussen de zgn. positieve en negatieve integratie. In de huidige stand van 
het Europese samenwerkingsproces dient naar het oordeel van de 
regering de negatieve integratie, derhalve het wegwerken van de 
belemmeringen van de vrije markt voorop te staan. En voor zover maatre-
gelen gericht op positieve integratie moeten worden genomen, zullen 
deze gericht moeten zijn op het scheppen van voorwaarden met behulp 
waarvan de samenwerking beter kan functioneren. Het is zeker niet het 
oogmerk van de regering om de totstandkoming van dirigistische, 
interventionistische maatregelen te bevorderen. Daarentegen waarschuwt 
de WRR ook, zowel op beleidsinhoudelijk als op institutionele gronden. 

Gedifferentieerde integratie 

Het lijkt nuttig hier ook nog in te gaan op het probleem van de gediffe-
rentieerde integratie. Op velerlei terrein in de Gemeenschap bestaan 
vormen van samenwerking die niet overval gelijkelijk uitwerken. Al lang 
bestaande landbouwstructuurmaatregelen voor speciale gebieden in de 
Gemeenschap zullen niet gauw in Nederland worden toegepast, toch zijn 
alle lidstaten gezamenlijk verantwoordelijk voor deze activiteit, waarvan 
de lasten op de Gemeenschapsbegroting drukken. Ook het Europees 
Monetair Stelsel en het bestaande systeem van monetaire compenserende 
bedragen leveren voorbeelden van gedifferentieerde samenwerking. 

Naar het oordeel van de regering verdient het geen aanbeveling ten 
behoeve van de beoordeling van gedifferentieerde aanpak in de toekomst 
algemene lijnen uit te stippelen of criteria te formuleren, anders dan dat 
differentiatie nimmer mag leiden tot permanente uitzonderingsposities 
van een of meer lidstaten in de communautaire samenwerking. 

Interne Markt 

De uitgebreide aandacht die in het Rapport wordt besteed aan de 
voltooiing van de Interne Markt biedt inzicht en inspiratie om het Neder-
landse beleid ook in de toekomst consequent door te voeren. De stagnatie 
die mede ten gevolge van de economische recessie in de jaren zeventig 
in het Europese integratieproces is opgetreden, dient te worden doorbro-
ken. Het moment is thans aanwezig om het proces gericht op de vervol 
making van de vrije Europese gemeenschappelijke markt met 350 miljoen 
Europese afnemers weer in beweging te brengen. Dit besef is in vele 
lagen van bevolking en bedrijfsleven doorgedrongen. 

Het Rapport geeft een gedegen opsomming van de verschillende 
factoren die in het kader van de Interne Markt een rol spelen. 

De gemaakte opmerkingen beschouwt de regering als een ondubbel-
zinnige ondersteuning van het door Nederland gevoerde beleid. Derhalve 
is een gedetailleerde reactie minder noodzakelijk. Wel wil de regering 
een aantal accenten plaatsen, hetzij waar aan onderdelen hoge prioriteit 
wordt gegeven, hetzij waar in de eerste jaren aanzienlijke problemen te 
verwachten zijn. 

Het in juli 1985 door Commissaris Cockfield ingediende Witboek vormt 
de leidraad voor de werkzaamheden op het gebied van de Interne Markt 
gedurende de eerstkomende jaren. Tijdens het Nederlandse Raadsvoor-
zitterschap is een aanvang gemaakt met een systematische behandeling 
van de in het Witboek vervatte voorstellen. Deze aanpak, voortgezet door 
het huidige Britse voorzitterschap, moet er mede toe bijdragen dat 
binnen de daarvoor gestelde termijnen het overgrote deel van de thans 
gesignaleerde technische belemmeringen in de Interne Markt kunnen 
worden weggenomen. 

Een en ander wordt vergemakkelijkt, indien de mogelijkheden omtrent 
de meerderheidsbesluitvorming conform de Europese Akte worden 
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benut. Van meer praktische betekenis en voor het bereiken van resultaten 
van evenveel belang, zijn de werkafspraken, die erop gericht zijn de 
werkwijze op alle niveaus in Brussel, van experts, ambtenaren en politici 
te verbeteren. Te dien einde is het mechanisme uitgewerkt van een 
«voortschrijdend programma», dat voor die opeenvolgende voorzitter-
schappen een werkschema bevat van dossiers die in behandeling 
genomen of afgerond moeten worden. Hiermede wordt de gebruikelijke 
korte termijnplanning van een zesmaandelijks voorzitterschap verlaten. 
Met dit systeem kan het samenspel tussen het voorzitterschap en de 
Commissie worden verbeterd. Ook kan zonodig druk worden uitgeoefend 
op de Commissie om voorstellen tijdig in te dienen. 

Ook is van belang hier te signaleren dat in de Gemeenschap tot een 
nieuwe aanpak inzake verwijzing naar normen is besloten. Met deze 
methode van harmonisatie wordt verwacht dat een snellere besluitvorming 
wordt gerealiseerd. Essentieel daarbij is dat in een harmonisatierichtlijn 
alleen nog de essentiële eisen met name op het terrein van de volksge-
zondheid en veiligheid worden vastgelegd, en wel op een wijze die het 
mogelijk maakt dat een produkt rechtstreeks daaraan te toetsen is. De 
technische uitwerking van de essentiële eisen wordt echter overgelaten 
aan de Europese normalisatie-instellingen. De Gemeenschap concentreert 
zich aldus op de zaken die een verantwoordelijkheid zijn van de overheid, 
terwijl voorts het vrije verkeer wordt gerealiseerd door uit te gaan van het 
beginsel dat de verificatie van de naleving van de gestelde eisen onderling 
wordt erkend. 

Een van de belangrijke onderdelen van het Witboek van de Commissie, 
waar ook in het Rapport op wordt ingegaan, betreft de fiscale harmonisatie 
in de Gemeenschap. De technische en vooral ook politieke problemen die 
hierbij een rol spelen en waarnaar ook het Rapport verwijst, zullen 
besluitvorming terzake zeker niet gemakkelijk maken. De harmonisatie zal 
erop gericht moeten zijn om de formaliteiten die aan de binnengrenzen 
van de Gemeenschap moeten worden verricht, zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen, waarna vervolgens een dichter bij elkaar brengen van 
tarieven kan worden nagestreefd. 

Het rapport hekelt terecht dat het functioneren van de nationale 
overheden als opdrachtgeefster en afneemster van goederen en diensten 
een ernstige belemmering vormt voor het tot stand komen van een 
werkelijk vrije Interne Markt. Openbreking van de markt voor overheids-
opdrachten zou jaarlijks grote bedragen aan besparingen kunnen 
opleveren. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap heeft de regering een 
werkdocument terzake voorgelegd en de Commissie heeft inmiddels 
nieuwe voorstellen ter aanpassing van bestaande richtlijnen op tafel 
gelegd. De nationale procedures zullen meer toegankelijk moeten worden 
voor bedrijven uit alle lidstaten en een billijke praktijk dient te worden 
gevolgd in het stadium van het opstellen van specificaties. Het is 
daarbij van groot belang dat de toezichthoudende rol van de Commissie, 
waar nodig, wordt versterkt, waartoe het Verdrag de feitelijke bevoegdhe-
den reeds aanreikt. Ook zij in dit verband gewezen op de belangrijke 
zelfstandige rol die de Commissie vervult bij de naleving van de commu-
nautaire wetgever zou de nodige voorwaarden kunnen scheppen, waaronder 
een vereenvoudigde klachtenprocedure voor het bedrijfsleven bij de 
Europese Commissie ten aanzien van handelsbelemmeringen, overheids-
steun en overheidsaankoopbeleid. Ook zal van de kant van het Europese 
bedrijfsleven de nodige inventiviteit moeten worden ontwikkeld teneinde 
beter in te spelen op de specifieke behoeften van de overheden aan 
goederen en diensten. 

De regering onderschrijft volledig de redenering van het Rapport 
volgens welke het beleid inzake de overheidsopdrachten gericht op 
technologiebeleid en industriële vernieuwing meer omvat dan het 
wegnemen van thans bestaande obstakels. De nationale overheden 
zullen hier gecoördineerd dienen op te treden. 
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De verdere ontwikkeling van het communautaire industrie- en technolo-
giebeleid kan een belangrijke motor vormen voor het op gang brengen van 
positieve integratie in Europa, allereerst in EG kader. Dit beleid dient 
mede gericht te zijn op de middelgrote en kleinere ondernemingen. De 
regering is evenals de WRR van mening dat daarbij niet een te dogmatische 
keuze voor het samenwerkingsverband van de twaalf lidstaten moet 
worden gekozen. De ervaringen met Eureka en Airbus tonen aan dat ad 
hoc samenwerking tot goede resultaten kan leiden. Daarnaast worden 
met de communautaire programma's zoals Esprit, Brite en Race, thans 
reeds positieve ervaringen opgedaan die intensiveren van innovatiebeleid 
binnen de Gemeenschap rechtvaardigen. Juist voor de afzonderlijke 
lidstaten en bedrijven waar niet altijd de omvang en het draagvlak 
aanwezig is om de noodzakelijke activiteiten te ontplooien, is samenwerking 
in Europa een conditio sine qua non. Een dergelijke samenwerking is 
eveneens van groot belang om te voorkomen dat nationale wetgeving op 
innovatie- en informaticabeleid zal leiden tot segmentering van de 
gemeenschappelijke markt. 

Landbouw 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vormt voor de regering een 
cruciaal onderdeel van de Europese samenwerking. Zij is, met de WRR en 
vele anderen, van mening dat het consequent nastreven van de hoofd-
doelstellingen van het GLB (met name een redelijk boereninkomen) en de 
technologische ontwikkelingen mede hebben geleid tot een systeem 
waarin te dure overschotprodukties mogelijk zijn geworden. Ombuiging 
van het GLB is onontkoombaar. De recente Commissievoorstellen inzake 
de zuivelsector vormen uiting van het algemeen begrip voor de noodzaak 
tot ingrijpende maatregelen. 

De analyse die het Rapport aan de ontstane situatie wijdt, wordt door 
de regering in grote lijnen onderschreven. Wel kan worden opgemerkt dat 
de oorsprong van het systeem van monetair compenserende bedragen 
niet uit het GLB zelf voortvloeit, maar mede het gevolg is van onvoltooide 
en onvoldoende integratie van het monetaire en economische beleid van 
de lidstaten en de hieruit voortkomende onevenwichtigheden op de 
valutamarkten. 

De MCB's zijn in beginsel bedoeld om deze onevenwichtigheden op te 
vangen en het intracommunautaire vrijhandelsverkeer in stand te houden. 
Nederland is voorstander van snelle afbraak van de MCB's. Uitstel van de 
afbraak van positieve MCB's en de onevenwichtige vermindering van 
negatieve MCB's tast de eenheid in het EG-landbouwprijsniveau overigens 
wel aan. 

Terzake van de aangedragen oplossingen wordt de lijn van het Rapport 
evenzeer in het algemeen ondersteund, zij het dat het tijdsbestek waarin 
noodzakelijke aanpassingen van het GLB kunnen worden bewerkstelligd 
aanzienlijk langer zou kunnen uitvallen dan het rapport suggereert. Dit zal 
onder andere veroorzaakt worden door het feit dat in de Gemeenschap, 
met twaalf lidstaten met grote onderlinge verschillen wat betreft aard en 
omvang van de verschillende landbouwbedrijven, moeilijk algemeen 
werkende ombuigingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Bovendien 
zal de regering bij de beoordeling van hervormingsmaatregelen ernstig 
rekening moeten houden met de gevolgen die deze voor de positie van de 
Nederlandse landbouwproducenten heeft. Ook al beschikken deze over 
het algemeen over moderne, goed geoutilleerde bedrijven waarmede een 
goede concurrentiepositie is opgebouwd en over voldoende flexibiliteit 
om hervormingsmaatregelen redelijk op te vangen, zullen voorstellen tot 
aanpassing zeker kritisch worden bekeken. Aanpassingen die niet 
marktconform gericht zijn, dienen te worden vermeden. Evenmin dient 
een efficiënte specialisatie te worden bestraft. Een en ander mag uiteraard 
niet leiden tot het uiteenvallen van het Gemeenschappelijke landbouwbe-
leid. 
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In het Rapport wordt gesteld dat de twee extreme oplossingen voor de 
grote problemen van de landbouw niet haalbaar zijn, nl. een aanpassing 
van de gemeenschapsprijzen aan die van de niet representatieve wereld-
markt of een quotering van de produktie in de Gemeenschap op het 
niveau van de zelfvoorziening. Deze stelling wordt door de regering 
onderschreven. 

De gedachte van het Rapport om de prijs die in de Gemeenschap geldt 
geleidelijk aan te passen in meer marktgeoriënteerde richting verdient 
nadere uitwerking en zal door de regering bij komende landbouwprijzen-
rondes worden bepleit. Dit impliceert een afstemming op prijzen van 
andere grote producenten. Een en ander zal gepaard dienen te gaan (met 
name bij granen) met een systeem van medeverantwoordelijkheidsheffing. 

Naar aanleiding van hetgeen het Rapport over het beperken van de 
produktie stelt moge hier nog de volgende kanttekening worden geplaatst, 
het uit produktie nemen van gronden, met name in de meer welvarende 
landbouwgebieden kan een funktie hebben, waar bosbouw en recreatie-
mogelijkheden kunnen worden benut. De suggestie daarentegen om de 
marginale gebieden een economisch draagvlak te blijven bieden, omdat 
anders ontvolking en verwildering dreigt, brengt met zich mee, zoals het 
Rapport stelt, dat dit niet alleen met landbouw-politieke maatregelen kan 
geschieden. 

De afstemming van het Landbouwbeleid met het Regionaal en Sociaal 
beleid dient te worden benadrukt, omdat de problemen in de achterge-
bleven landbouwgebieden in de Gemeenschap niet alleen van landbouw-
kundige aard zijn. Een verbreding van de economische activiteit in deze 
gebieden is derhalve geboden. Voor zover besparingen in het GLB 
inderdaad zouden worden gerealiseerd, kunnen deze mede hiervoor 
worden aangewend. 

Andere onderwerpen 

Zoals eerder reeds vermeld, dienen bij de voltooiing van de integratie 
de gedachten in het huidige tijdsgewricht onder meer ook uit te gaan 
naar twee terreinen die ook prioriteiten in het Nederlandse beleid t.a.v. de 
EG vormen. 

In de eerste plaats zij daarbij gewezen op het Europa van de Burger. De 
Gemeenschap vormt niet alleen een economisch samenwerkingsverband, 
maar is ook gebaat bij maatregelen die, geïnspireerd door het Comité 
Europa van de Burger, betrekking hebben op het dagelijks leven van elk 
individu. De Europese integratie kan immers nooit volledig zijn, indien 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de samenle-
ving van elke dag. Onnodige of overbodige belemmeringen in het verkeer 
tussen de Lid-Staten moeten worden voorkomen. De wet- en regelgeving 
moet begrijpelijk zijn voor alle geledingen uit de samenleving, besluiten 
bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderwijs, cultuur, aangaande 
jongeren- en studentenuitwisselingen en Euregionale samenwerking 
vormen onmisbare elementen voor de Europese intregratie. 

Ten tweede dient men zich volledig rekenschap te geven van de plaats 
die de Gemeenschap in de wereld inneemt. Verdergaande Europese 
integratie, vooral op het gebied van de Interne Markt en de Technologie is 
van grote betekenis voor de concurrentiepositie van de lidstaten en het 
Europese bedrijfsleven ten opzichte van de twee andere economische 
grootmachten, de VS en Japan. Het zijn overigens niet alleen de eigen 
burgers die belang hebben bij een krachtige Gemeenschap. Deze biedt 
tevens de mogelijkheid bij te dragen aan de ontwikkeling van de verschil-
lende landen en regio's elders in de wereld. Tenslotte biedt een sterke 
interne cohesie de Europese Politieke Samenwerking een concreet 
draagvlak van waaruit adequaat op politieke ontwikkelingen in de wereld 
kan worden gereageerd. 
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Financiering van de Gemeenschap 

Een belangrijke hinderpaal voor de verdere voortgang in het integratie-
proces wordt gevormd door de financiële problematiek. Gebleken is dat 
de toepassing van de in 1984 overeengekomen Londense norm, volgens 
welke de groei van de landbouwuitgaven dienen te blijven bij de autonome 
groei van de Eigen Middelen, niet voldoende heeft kunnen bijdragen aan 
een beheersing van de Gemeenschapsuitgaven op het gebied van de 
landbouw. 

Binnenkort zal de Gemeenschap op basis van een door de Commissie 
op te stellen rapport zich moeten buigen over een verruiming van de 
Eigen Middelen. Daarbij zal onvermijdelijk ook de compensatieregeling 
voor het VK en de BRD aan de orde komen. Het uitgangspunt voor het 
Nederlandse beleid is neergelegd in de Regeringsverklaring en betekent 
«dat aan een eventuele verhoging de eis zal worden verbonden van 
concrete vorderingen met de noodzakelijke harmonische ontwikkelingen 
van de Europese samenwerking». Binnen de beschikbare financiële 
middelen, waarbij ook afhankelijk van noodzakelijke hervormingen in het 
GLB en de daaruit voortvloeiende besparingen ruimte kan vrijkomen voor 
de ontwikkeling van ander beleid, zullen inspanningen moeten worden 
aangewend om de technologische ontwikkelingen in de Gemeenschap te 
bevorderen. Daarmede kan een van de in het Rapport gesignaleerde 
onvolkomenheden worden weggenomen. De regering acht het ook de 
vraag of een verhoogde overdracht van middelen, boven de reeds 
bestaande structurele fondsen naar de perifere lidstaten voor de Gemeen-
schap de meest zinvolle besteding van de beperkte financiële communau-
taire ruimte betekent. Het lijkt de voorkeur te verdienen om in het kader 
van bestaand beleid, bij voorbeeld op het gebied van de landbouw, 
begeleidende structuurmaatregelen tot stand te laten komen. Ook zou 
- gebed in communautair opgezet structuurbeleid - het gebruik van 
communautaire leningsinstrumenten, al dan niet via de Europese lnveste-
ringsbank, moeten worden bevorderd. Het naar elkaar toegroeien van de 
lidstaten zal naar de overtuiging van de regering echter het beste bevorderd 
worden door een stelselmatig elimineren van barrières. Een bijdrage aan 
de versterking van de structuur en de economie van de minder wegvarende 
Lidstaten kan, zoals eerder opgemerkt, niet ontbreken. 

Instellingen 

Zoals in de voorlopige reactie reeds is vermeld kan de regering in het 
algemeen instemmen met de opmerkingen die in het Rapport worden 
gemaakt over de bevoegdheden van de Instellingen van de Gemeenschap. 
De opvattingen daaromtrent stoelen in Nederland op een lange traditie. 
Naar het oordeel van de regering is de ontwikkeling van de Gemeenschap 
gebaat bij een evenwichtige verdere evolutie van de communautaire 
bevoegdheden, omdat in de huidige context grotere sprongen voorwaarts, 
zoals in de jaren vijftig, niet realiseerbaar lijken. 

De voorzieningen in de Europese Akte omtrent de zgn. twee lezingen 
bieden betere aanknopingspunten voor het Europees Parlement om meer 
invloed uit te oefenen op de inhoud van wetgevende besluiten. Raad en 
Parlement moeten die voorzieningen consequent toepassen en richten op 
het tot stand komen van besluiten, en niet hanteren als handvat om 
institutionele geschillen uit te vechten, aangezien dat tot een verlamming 
van het besluitvormingsproces in Europa zou leiden. Op de langere 
termijn zal het Europees Parlement moeten uitgroeien tot een instelling 
met alle gebruikelijke democratische bevoegdheden, hetgeen tevens 
medeverantwoordelijkheid van het Parlement voor de communautaire 
inkomsten zal dienen te betekenen. 

De rol van de Europese Commissie, ook dat is vast Nederlands 
regeringsbeleid, dient optimaal te worden benut, zowel als initiatiefnemer 
inzake communautaire besluiten, als ten aanzien van haar uitvoering van 
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beheers- en beleidstaken. De bevoegdheden van het parlement kunnen 
bovendien bij een versterkte commissie, middels een effectieve controle-
uitoefening op de Commissie, aan waarde winnen. 

Tenslotte is de Europese Commissie bij uitstek aangewezen om de 
problematiek van de beleidstekorten, waarop het Rapport zo uitvoerig 
ingaat, aan te vatten, voor zover althans deze opvulling vanuit Brussel kan 
geschieden. De rol van initiatiefneemster en hoedster van het integratie-
proces brengt met zich mee dat waar lacunes tussen gemeenschaps- en 
nationaal handelen bestaan of ontstaan, de Commissie dient in te grijpen 
en de andere Gemeenschapsinstellingen of de betrokken lidstaat tot de 
gepaste actie dient te nopen. 

Besluitvorming in Nederland 

In de voorlopige reactie heeft de Regering instemming betuigd met de 
noodzaak om binnen Nederland de samenhang tussen het nationale 
beleid en het communautaire beleid duidelijker gestalte te geven. Deels 
gebeurt dit al doordat sedert enige jaren onder de verantwoordelijkheid 
van de Coördinatie Commissie voor Europese lntegratie- en Associatie-
problemen een interdepartementale procedure bestaat met behulp 
waarvan de naleving van communautaire richtlijnen in de nationale 
regelgeving wordt nagegaan. Aanleiding voor de instelling van deze 
procedure vormde de grote achterstand die op dit gebied bij de Neder-
landse wetgeving bestond. Deze achterstand is inmiddels aanzienlijk 
ingelopen. De procedure heeft echter tegelijkertijd ertoe bijgedragen dat 
de Nederlandse wetgevingsprocedures en de procedures waarin Neder-
landse standpunten voor Brussel worden voorbereid beter op elkaar zijn 
afgestemd. 

Voorts is onlangs in het kader van de in Nederland gemaakte afspraken 
omtrent deregulering in een aanwijzing van de Minister-President van 22 
januari 1986 vastgelegd, dat alle in Brussel ingediende voorstellen van de 
Commissie in Nederland aan de criteria van deregulering moeten worden 
getoetst. Ook deze procedure leidt tot beter overleg tussen de overheids-
instanties die werkzaam zijn op het gebied van wetgeving of dat van 
Europese besluitvorming en kan tot de bovenbedoelde afstemming 
bijdragen. 

Naast bovenstaande procedures, die kunnen bijdragen aan een betere 
afstemming van nationaal en communautair beleid, zal de suggestie uit 
het Rapport worden overgenomen, onder auspiciën van bovengenoemde 
interdepartementale Coördinatie Commissie, een algemene studie te 
laten verrichten naar de samenhang tussen het nationale en communautaire 
beleid. 

Daarnaast is het van belang te verzekeren dat nationale regelgeving die 
niet direct voortvloeit uit of lijkt samen te hangen met communautaire 
beslissingen, geen ongewenste consequenties voor het Europese 
integratieproces oproepen. Alle beleidsmakers in Nederland dienen zich 
voldoende rekenschap te geven van de Europese dimensie. Hiertoe beziet 
de Regering hoe een geïnstitutionaliseerde communautaire toetsing in 
het nationale besluitvormingsproces kan worden ingebouwd. 

Op nationaal parlementair niveau zal de instelling van een Kamercom-
missie voor Europese Zaken uiteraard bijdragen aan een meer stelselmatige 
overweging van de consequenties van Nederlands lidmaatschap van de 
Europese Gemeenschappen voor het wetgevingsproces. In dit verband 
moge nog gewezen worden op het belang van een goede samenwerking 
en kennisoverdracht van de volksvertegenwoordigers op nationaal en 
Europees niveau. 

Adviesaanvragen 

In bovenstaande aantekening is een aantal gedachten geformuleerd die 
bij de beleidsvorming van de Regering over de Europese integratie een 
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belangrijke rol spelen. Het Rapport van de WRR heeft bijgedragen tot het 
besef dat de gedachtenvorming niet alleen mag worden bepaald door het 
vinden van zo bruikbaar mogelijke oplossingen voor de problemen op de 
korte termijn. Deze oplossingen dienen tevens geplaatst te worden in het 
perspectief op langere termijn zowel wat betreft doelstellingen als wat 
betreft het te hanteren instrumentarium. Deze constatering brengt met 
zich mee dat het Rapport niet alleen thans van betekenis is, maar ook in 
de komende jaren een belangrijk element voor de Nederlandse beleids-
vorming zal blijven. 

Gezien de bijzondere aandacht die de komende jaren zal moeten 
uitgaan naar: 

- de coördinatie van het macro-economische beleid en de monetaire 
samenhang 

- de financieringsproblematiek voor de Gemeenschap, 
zou de Regering nadere inzichten hieromtrent van de WRR op prijs 

stellen. De Regering is derhalve voornemens de WRR om een vervolgstudie 
hierover te verzoeken. 
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