
Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor 
Europese In tegra t i e - en Associatieproblemen dd. 14 februari 1984 

Tijdens de vergadering van de Coördinat ie Commissie dd. 
14 februari jl. werd de volgende agenda behandeld. 

Voorbereiding van de REZ van 17 februari 1984 
Financiële discipline 
Bri tse begrotingsbijdrage 
Uitbreiding van de Eigen Middelen 
Stabi l isa t ie invoer graanvervangers 
Monetair compenserende bedragen 
Europees Vervoerbeleid 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 20/21 februari 1984 

1.1 Israël: voorbereiding 3e Samenwerkingsraad 
1.2 Toet red ingsproblemat iek 
1.3 Toet reding Spanje: voorbereiding 19e minis ter ië le onder

handel ingszi t t ing 
1.4 Exte rne handelspoli t iek 

- S t aa l a r r angemen t EG/VS 
- Handelspoli t iek Ins t rument 

1.5 Groenland 
1.6 Verordeningen ui tvoer ing VK-compensa t i e 1983 
1.7 In te rna t iona le C a c a o - o v e r e e n k o m s t 
1.8 Verl ichting van grenscont ro le van personen 
1.9 Nieuw Raadsgebouw 
1.10 Diversen: 

- Cyprus 
- P r o c u r e m e n t Europese Fondsen 

De REZ zou haar goedkeuring kunnen hechten aan de hierna
volgende overwegingen en conclus ies . 
De spec ia le aandach t van de REZ zij gevest igd op de punten die 
be t rekking hebben op he t a .s . Gymnich -ove r l eg a l smede op de 
punten 1.3 ( toe t red ing Spanje) en 1.5 (Groenland). 
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Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Commissie vo 
Europese Integratie- en Associatieproblemen dd. 14 februari 1984 

Voorbereiding van de REZ van 17 februari a.s. 

De Coördinatie Commissie besprak t.b.v. de REZ van 
17 februari a.s. de post-Athene problematiek, die de hoofdmoot 
van de besprekingen tijdens het Gymnich-overleg in het weekend 
van 18/19 februari zal vormen. De ervaringen, opgedaan tijdens het 
staatsbezoek van President Mitterrand werden in de beschouwingen 
betrokken. 

Financiële discipline 

De voorzitter wees op de door de Franse President gelanceerde 
gedachte om grotere financiële discipline te bereiken door het 
MSP* ook toe t e passen op verplichte uitgaven. Frankrijk hoopt 
voor dit voorstel de nodige steun te krijgen binnen de Gemeen
schap. Van Nederlandse kant zijn hierbij enige kanttekeningen 
geplaatst aangezien instemming van de Bondsrepubliek en het 
Verenigd Koninkrijk onwaarschijnlijk is. Belangrijker is dat het 
Franse idee te weinig zekerheid biedt voor daadwerkelijke 
beheersing van de uitgaven. Dit in tegenstelling tot de Londense 
norm, waar Nederland aan wenst vast te houden. 
De Coördinatie Commissie besprak vervolgens de stand van zaken 
m.b.t . de opstelling van een Benelux-document over de financiële 
discipline. Vastgesteld werd dat het, als gevolg van de opgelopen 
vertraging bij de opstelling van dit document, thans uitgesloten 
moet worden geacht dat de Benelux nog een eigen document in het 
veld zal kunnen brengen. De laa ts te gelegenheid hiervoor zou het 
bezoek van President Mitterrand aan de Belgische regering op 
15 februari zijn geweest. Inmiddels is ook een voorstel van de 
Commissie ontvangen, dat zal worden bestudeerd en dat 
ongetwijfeld een rol spreken in de verdere discussie. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat zo 
enigszins mogelijk het gesprek over een Beneluxtekst 
moet worden voortgezet en voorts dat het recente 
Commissievoorstel nader moet worden bestudeerd. 
T.b.v. de REZ zal het voorstel worden vergeleken met 
het Nederlandse papier en van commentaar worden 
voorzien. 

maximum stijgingspercentage, zoals 
a r t . 203/EEG. 
De afgelopen jaren bedroeg dit 11,5-14%. 

voorzien in 



Britse begrotingsbijdrage 

De voorzitter stelde vast dat de Franse President zich uitsluitend 
had uitgesproken over de tijdelijkheid en de omvang van de 
compensatie aan het VK, maar zich niet had uitgelaten over het 
systeem voor berekening van de Britse begrotingsbijdrage. De 
Nederlandse voorkeur gaat uit naar het Griekse voorzitterschaps-
voorstel, maar het Duitse voorstel in laatste instantie is ook 
aanvaardbaar.In de Coördinatie Commissie bestond algemeen het 
gevoelen, dat gekozen diende te worden voor een definitieve 
oplossing van het Britse begrotingsvraagstuk. Het VK zal trouwens 
geen genoegen nemen met een tijdelijke regeling. Een duurzame 
regeling behoeft overigens een herzieningsclausule met het oog op 
aanpassing van het systeem aan veranderde omstandigheden niet 
uit te sluiten. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de Nederlandse 
voorkeur voor de aanvaarding van een duurzame 
regeling van de Britse begrotingsbijdrage, welke kan 
zijn voorzien van een herzieningsclausule met het oog 
op eventuele aanpassing van het systeem aan 
veranderde omstandigheden. 

Uitbreiding van de Eigen Middelen 

De Coördinatie Commissie stond langdurig stil bij de vraag of 
beheersing van de landbouwuitgaven, voorwaarde voor onze bereid
heid tot verhoging van de Eigen Middelen, in de praktijk op korte 
termijn uitvoerbaar zou zijn. President Mitterrand had gesteld dat 
zijns inziens niet op korte termijn kon worden gerekend op het 
wegwerken van de geldverslindende overschotten. Hij had hieraan 
de consequentie verbonden dat een gedeelte van de nieuwe Eigen 
Middelen (0,2 procent) dan ook voor landbouw bestemd moeten 
worden. 

Uit de discussie kwam naar voren dat indien de Raad het door de 
Commissie voorgelegde pakket van landbouwprijzen, afbraak mcb's 
en bezuinigingsmaatregelen zou aanvaarden, de landbouwuitgaven 
in het jaar 1984 vermoedelijk binnen de geraamde middelen van 
16,5 miljard ECU zouden blijven. Bij stringente toepassing van dit 
pakket maatregelen in 1985 zouden de Gemeenschapsmiddelen in 
dat jaar eveneens toereikend zijn. Onder de premisse dat de Raad 
inderdaad tot deze besluiten komt en zich geen onverwachte 
tegenvallers voordoen op de wereldmarkt, zou het mogelijk moeten 
zijn om nieuwe Eigen Middelen uitsluitend te benutten voor Nieuw 
Beleid alsmede voor de toetreding van Spanje en Portugal. Er werd 
echter op gewezen dat de term Nieuw Beleid in dit verband tot 
verwarring kan leiden. Zo zal de toetreding extra uitgaven op 
landbouwgebied met zich mee kunnen brengen t.b.v. de nieuwe 
lidstaten. 
Vervolgens werd de vraag besproken welk standpunt Nederland 



diende in te nemen v.w.b. de omvang van de uitbreiding van Eigen 
Middelen. Hierover heeft in Nederland nog geen besluitvorming 
plaatsgehad. Een verhoging met 0,* procent BTW is tot dusverre, 
zij het niet expliciet, als norm aangehouden. In de Coördinatie 
Commissie gingen echter ook stemmen op ten gunste van een 
verhoging met 0,8 procent BTW, onder te verdelen in twee of meer 
tranches. Meegedeeld werd voorts dat de Commissie terzake 
wellicht met nieuwe voorstellen zal komen. Tevens werd de vraag 
opgeworpen naar de opportuniteit danwel de mogelijkheid van 
budgettering van het (nieuwe) EOF. Alhoewel zulks bij een 
verhoging van de Eigen Middelen technisch niet tot de onmogelijk
heden behoort, werd de haalbaarheid van deze gedachte betwijfeld. 

Voorts werd bepleit dat bij dreigende overschrijding van 
bestedingen voortaan tijdiger ingegrepen zou moeten worden in de 
betrokken sector, zulks om een algehele omslag over allerlei 
sectoren te voorkomen. Opgemerkt werd dat zowel in het 
Nederlandse als in het Commissiedocument inzake de financiële 
discipline voorzieningen zijn getroffen voor een zgn. "claw back" in 
de betreffende sectoren. De Coördinatie Commissie meende dat 
over dit vraagstuk nadere bezinning gewenst was, ook al omdat 
overschrijding van middelen in bepaalde sectoren het gevolg kan 
zijn van exogene factoren zoals ontwikkelingen op de wereldmarkt. 

De Coördinatie Commissie besloot aan de REZ de vraag 
voor te leggen met welke verhoging van de Eigen 
Middelen Nederland zou kunnen instemmen indien aan 
de voorwaarde van betere beheersing van de uitgaven 
zal zijn voldaan. Onder voorbehoud van nieuwe 
Commissievoorstellen terzake zou gedacht kunnen 
worden aan een verhoging met 0,4 procent BTW dan wel 
(teneinde een te spoedige terugkeer van de huidige 
discussie in de EG te vermijden) een hoger percentage, 
al dan niet voorzien van tranches. 

Stabilisatie invoer graanvervangers 

De Coördinatie Commissie besprak het Commissievoorstel om in 
het kader van de G A T T onderhandelingen te beginnen over de 
stabilisatie van de invoer in de Gemeenschap van maisgluten en 
andere bijprodukten van de maisindustrie. De Verenigde Staten 
hebben laten weten ernstige bezwaren te koesteren tegen dit 
voornemen van de Gemeenschap. 
De Coördinatie Commissie overwoog dat aan het Commissie
voorstel voor Nederland een aantal bezwaren verbonden zijn. 
Instemming met stabilisatie zal dan ook afhankelijk worden gesteld 
van concrete afspraken v.w.b. toenadering van de EG-graanprijzen 
en de producentenprijzen in de VS. De Commissie ziet de stabili
satie als een tijdelijke maatregel in afwachting van de boven
genoemde toenadering van prijzen. Deze liggen thans 20 a 
25 procent uiteen. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
niet kan instemmen met het verzoek van de Commissie 
om in het kader van het GATT thans reeds onderhande
lingen te beginnen over de stabilisatie van de invoer van 
graanvervangers (m.n. uit de VS). 
Naast de nadelige effecten van de voorgestelde 
maatregel voor de Nederlandse economie en voor de 
handelspolitieke relaties van de Gemeenschap met 
derde landen mag getwijfeld worden aan de validiteit 
van de argumenten die aan het Commissievoorstel ten 
grondslag liggen. 

Nederland kan niettemin in het kader van de oplossing 
van de post-Athene problematiek instemmen met het 
aanvangen van de GATT procedure, als over de 
herziening van het communautaire granenbeleid en m.n. 
de verlaging van het prijsniveau voor granen binnen de 
Gemeenschap overeenstemming bestaat . 
Zonder vooruit te lopen op het verlenen van het 
mandaat kan de Nederlandse delegatie in Comité 113 en 
in het Coreper over de technische en politieke aspecten 
van een eventuele stabilisatie van de invoer van 
graanvervangers opereren op basis van de standpunt
bepaling in deze Coördinatie Commissie en de REZ van 
17 februari a.s. 

Monetair compenserende bedragen 

De Coördinatie Commissie was van oordeel dat het Nederlandse 
standpunt m.b.t . de mcb's geen discussie behoefde. Frankrijk en de 
BRD zijn er ondanks besprekingen op het hoogste niveau nog niet in 
geslaagd overeenstemming te bereiken. 

Europees Vervoerbeleid 

Door de Minister van Verkeer en Waterstaat is aan de Minister 
President gevraagd in een brief aan de Europese collega's nogmaals 
het belang te onderstrepen dat Nederland hecht aan spoedige 
liberalisering van het wegvervoer in de EG. In de brief wordt 
tevens aangekondigd dat Nederland deze problematiek in de 
Europese Raad van maart aan de orde zou willen stellen. 
In de Coördinatie Commissie werd opgemerkt dat het Franse 
voorzit terschap de maar tz i t t ing van de Europese Raad wil 
concentreren op enkele centrale problemen, waarmee het 
overleven van de Gemeenschap onmiddelijk gemoeid is. Onder deze 
omstandigheden zal er weinig aandacht aan een Nederlands verzoek 
m.b.t . vervoer worden gegeven. Daartegenover werd gesteld dat 
niet gewacht moet worden to tdat het hoofdstuk Nieuw Beleid door 
het Franse voorzit terschap aan de orde wordt gesteld. Veeleer 
dient dit grote Nederlandse belang gekoppeld t e worden aan de 
besprekingen over de landbouw en de begroting, waarbij van 



Nederland offers worden gevraagd. Temeer daar liberalisatie van 
het vervoer geen extra begrotingsmiddelen vergt is er aanleiding de 
Nederlandse desiderata voortdurend onder de aandacht van de 
partners te brengen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
wenselijk was tijdens het Gymnich-overleg na te gaan 
of verzending van een brief m.b.t. het Europees 
Vervoerbeleid op positieve reacties zou kunnen rekenen. 
Aan de hand van de bevindingen uit dit overleg zal het 
Nederlandse standpunt worden gefinaliseerd. 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad dd. 20/21 februari 1984 

1.1 Israël: voorbereiding 3e Samenwerkingsraad 

En marge van de Algemene Raad zal de derde zitting plaatsvinden 
van de Samenwerkingsraad EEG-Israël. Bij de voorbereiding van 
het Gemeenschapsstandpunt is een probleem gerezen in samenhang 
met de uitbreiding van de Gemeenschap. Het Franse voorzitter
schap heeft voorgesteld dat voorafgaand aan de uitbreiding met 
alle betrokken Middellandse Zeelanden, waaronder Israël, overleg 
gevoerd zal worden over regelingen die de eventuele negatieve 
gevolgen van de toetreding moeten beperken. 
Overwogen werd dat Nederland zich in het verleden sterk heeft 
gemaakt voor een zekere parallellie in de besprekingen met 
toetredingskandidaten en Middellandse Zeelanden. Het Franse 
voorstel kan derhalve niet zonder meer worden afgewezen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde in te stemmen 
met de vaststelling van de communautaire standpunten 
m.b.t. de derde Samenwerkingsraad EG-Israël langs de 
lijnen van het zittingsdocument dd. 8 februari. 
Ingestemd kan worden met het voeren van parallel 
overleg over de gevolgen van de toetreding voor de 
landen in het Middellandse Zee" bekken, mits dit overleg 
de toetreding zelf niet belemmert en eventuele maat
regelen niet reeds voor het moment van toetreding 
geëffectueerd behoeven t e worden. 

1.2 Toetredingsproblematiek 

Naar verluidt zal de Commissie een overzicht geven van de stand 
van de onderhandelingen voor de toetreding van Spanje en Portugal. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat een korte 
discussie over de resterende uitbreidingsvraagstukken 
verhelderend kan zijn. 
Wanneer in de Raad op een formele standpuntbepaling 
aangestuurd zou worden t.a.v. algemene uitbreidings
vraagstukken, zou de Nederlandse delegatie zich kunnen 



laten leiden door eerdere Nederlandse standpunten, 
m.n. zoals deze in de REZ van 3 december jl. met het 
oog op de Europese Raad in Athene zijn vastgelegd. 

1.3 Toetreding Spanje: Voorbereiding 19e ministeriële onderhandeling
szitting 

De Gemeenschap zal op deze zitting de langverwachte verklaring 
inzake landbouw afleggen. Over deze verklaring bestaat nog 
verschil van mening v.w.b. de groenten- en fruitsector. De 
inpassing van de Spaanse landbouw in het GLB zal v.w.b. deze 
sektor mogelijk voorzien dienen te worden van bijzondere over
gangsmaatregelen. 
De Coördinatie Commissie kwam tot de conclusie dat ingestemd 
zou kunnen worden met een etappegewijze inpassing. Daarentegen 
werd van de zijde van het Ministerie van Landbouw en Visserij ten 
principale bezwaar aangetekend tegen het overwogen systeem van 
surveillance, aangezien dit een wezenlijke inbreuk maakte op het 
beginsel van het vrij verkeer van goederen. De onder dit systeem 
voorziene q.r.'s zouden een gevaarlijke besmettelijke werking 
kunnen hebben. In de landbouwsector bestond een beter en in het 
verleden steeds toegepast alternatief, nl. een referentieprijs-
systeem. Overigens diende ook de verwerkte groenten en 
fruitsector aan een bijzonder overgangsregime te worden onder
worpen. 

De Coördinatie Commissie was in overgrote meerderheid van 
oordeel dat het laatstgenoemde desideratum, dat nog nooit door 
Nederland in de onderhandelingen aan de orde was gesteld, thans 
niet meer kon worden ingebracht. Een dergelijk verzoek zou de 
onderhandelingen ernstig bemoeilijken. Voor de principiële stelling-
name van het Ministerie van Landbouw en Visserij t .a.v. het 
surveillance-systeem bestond weliswaar begrip, maar gevreesd 
werd dat Nederland met dit standpunt in een geïsoleerde positie 
verkeerde en de onderhandelingen zou blokkeren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 

Nederland ernaar zal streven dat de Algemene Raad nu 
de EG-verklaring afrondt, daar uitblijven van deze 
verklaring tot onaanvaardbare vertraging in het 
toetredingsproces zou leiden. 

Nederland kan instemmen met de gedachtengang dat in 
beginsel de integratie van de Spaanse landbouw via het 
klassiek overgangsmechanisme dient te verlopen, maar 
dat, wanneer het GLB in een bepaalde sector in de 
Spaanse landbouw niet direct na toetreding kan worden 
toegepast, een etappe-gewijze overgang gewenst kan 
zijn. 

Voor wat de Spaanse landbouw betreft, Nederland van 
mening is dat een eventuele etappe-gewijze overgang 



tot de groenten- en fruitsector beperkt kan en moet 
blijven. 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij wil hier de 
verwerkte groenten- en fruitsector aan toevoegen. 

Nederland voorstander is van het streven om ook tijdens 
de eventuele eerste etappe gaandeweg tussen de EG en 
Spanje verbeterde toegang tot eikaars markt te bewerk
stelligen. 

Nederland grote waarde hecht aan het bestaan van vrije 
intra-communautaire handel in landbouwprodukten en 
aan het voorbestaan van deze vrije handel na de 
uitbreiding. Om deze reden heeft Nederland bezwaar 
tegen de introductie van kwantitatieve beperkingen in 
het intra-communautaire handelsverkeer. Teneinde 
echter binnen de EG overeenstemming over de 
landbouwverklaring te bereiken zal een aanvullend 
handelsregulerend mechanisme (surveillance) aanvaard 
moeten worden. De vraag moet nu worden gesteld of 
Nederland deze overeenstemming wil blokkeren. 
Tegen deze achtergrond kunnen de meeste Departe
menten en de PVEG - zij het node - akkoord gaan met 
opneming in de verklaring van een aanvullend handels-
regulerend mechanisme, dat tijdens de klassieke over
gang en de eventuele tweede etappe functioneert, op 
basis van enerzijds de momenteel tussen zeven lidstaten 
en Spanje bestaande, doch dan gecommunautariseerde, 
kwantitatieve elementen in de regeling van het weder
zijdse handelsverkeer en anderzijds prijseffekten. 

Het Ministerie van Landbouw en Visserij meent dat 
opname van een dergelijk mechanisme vermeden kan 
worden en dat de bij eerdere toetredingen beproefde, 
klassieke overgangsmechanismen ook in het Spaanse 
geval voldoende zijn. 

Alle Departementen zijn het er over eens dat een 
aanvullend mechanisme (indien het er zou komen) aan 
de volgende voorwaarden moet worden verbonden. Ten 
eerste mag er geen automatisme gelden t.a.v. het 
nemen van eventuele handelsbeperkende maatregelen, 
maar moet zulks het gevolg zijn van een genuanceerde 
afweging. Ten tweede mag het mechanisme geen 
precedent vormen voor de tijd na de overgangsperiode 
en derhalve moet in de Toetredingsakte de werking van 
het mechanisme tot de overgangsperiode worden 
beperkt. Ten derde dient de toepassing van het 
mechanisme zodanig te zijn dat het zichzelf in de loop 
van de overgangsperiode overbodig maakt, door 
verzekerde periodieke verruiming van de Spaanse 
uit voer mogelijkheden. 



Nederland kan instemmen met een maximale totale 
duur van de overgangsperiode van tien jaar. 
V.w.b. de klassieke overgang kan worden ingestemd met 
een duur van hoogstens zeven jaar, naast een reserve
periode van drie jaar. 
V.w.b. de etappes heeft Nederland een voorkeur voor 
een zo kort mogelijke eerste etappe; overgang van de 
eerste naar de tweede etappe dient gegarandeerd te 
zijn, terwijl een eventuele verlenging van de eerste 
etappe een positief Raadsbesluit zou moeten vergen. 

Nederland neemt het standpunt in dat de onderhavige 
verklaring een algemene, horizontale verklaring is, die 
niet als sectorverklaring in de zin van het besluit van de 
Landbouwraad van november 1983 gezien kan worden. 
Het nieuwe acquis voor mediterrane produkten zal 
derhalve eerst in werking kunnen treden wanneer voor 
Spanje en Portugal nadere sectorverklaringen m.b.t. 
groenten en fruit door de EG zullen zijn afgelegd. 

1.* Externe handelspolitiek 

- Staalarrangement EG/VS 

Griekenland tracht een verhoogd aandeel te krijgen in de commu
nautaire staalexport naar de VS die plaatsvindt in het kader van het 
arrangement van december 1982. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
Griekse verzoek tot verhoging van haar quotum in het 
staalarrangement EG-VS moet worden afgewezen. 

- Handelspolitiek Instrument 

Het Franse voorzitterschap is voornemens dit dossier op de agenda 
van de Algemene Raad te plaatsen. In de Coördinatie Commissie 
werd overwogen dat Nederland weliswaar geen vragende partij is 
m.b.t. het Instrument, maar bereid is aan de discussies te blijven 
deelnemen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zijn standpunt handhaaft, zoals laatstelijk bevestigd 
door de REZ van 25 november 1983, dat Nederland 
slechts instemt met het handelspolitiek instrument, 
indien de besluitvormingsprocedure over de te nemen 
maatregelen voorziet in een positief gekwalificeerde 
meerderheid, hetzij te vinden in de Raad, hetzij in een 
Comité. 



Groenland 

De Commissie heeft een nieuw voorstel aan de Raad voorgelegd 
waarin zijn opgenomen een ontwerpverdragswijziging, een protocol 
betreffende het regime dat van toepassing is op Groenland, een 
kaderovereenkomst en een protocol bevattende de voorwaarden 
inzake de visserij-activiteiten. 

Over de nationale toerekening van de financiële hulp, die zal 
voortvloeien uit de eventuele LGO-status van Groenland na 
uittreding, kon in de Coördinatie Commissie geen overeenstemming 
worden bereikt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het Commissievoorstel inzake de 
uittreding van Groenland, waarbij zij opgemerkt dat 
Nederland: 

in beginsel kan instemmen met het opnemen van 
Groenland op de lijst van Landen en Gebieden Overzee 
(LGO); 

wat de invulling van de toekomstige visserijoverkomst 
betreft constructief kan meewerken aan een 
compromis, zonder daarbij evenwel de BRD voor de 
voeten te lopen - zulks teneinde te voorkomen dat 
claims ten laste van de Nederlandse visquota worden 
uitgelokt; 

er voorstander van is om visserijrechten van de 
Gemeenschap in Groenlandse wateren te betalen in de 
vorm van tariefconcessies voor Groenlandse visserij-
produkten op de Gemeenschapsmarkt; 

niettemin kan instemmen dat het financiële volet t.b.v. 
Groenland van 18,5 Mecu ten laste van Hoofdstuk IV 
(Visserij) van de Gemeenschapsbegroting wordt 
gebracht; 

akkoord gaat met het fei t dat de uittreding ook 
betrekking heeft op het Euratom-Verdrag; 

NB Voor wat betreft de nationale toerekening van een 
eventuele bijdrage aan Groenland uit het EOF hebben 
de betrokken Departementen hun standpunten gehand
haafd. 

Verordeningen uitvoering VK-compensatie 1983 

Op 2 december 1983 heeft de Commissie een drietal verordeningen 
bij de Raad ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van de 
conclusies van de Europese Raad van 21 juni 1983 betreffende de 
financiële compensatie voor het VK en de BRD voor 1983. 
De verordeningen hebben betrekking op de vaststelling van 
bijzondere communautaire maatregelen op drie gebieden (t .w. 
werkgelegenheid, vervoersinfrastructuur en energie) 



De Coördina t ie Commiss ie concludeerde dat vanwege 
de vere is te medewerking van het Europees Par lement 
en de als gevolg daarvan mogelijke amendementen van 
de Commiss ie op haar voorstel len, a lsmede de noodzaak 
om voor 31 m a a r t a .s . een deblokkering, ook door het 
EP, van de gelden op de begrot ing 1984 t e real iseren, de 
Neder landse de lega t ie over een ruime ma te van vrijheid 
van handelen dient t e beschikken, teneinde construct ief 
mee t e kunnen werken aan de to ts tandkoming van een 
Raadsbes lu i t . 

De Coörd ina t i e Commiss ie legde vanuit deze optiek de 
volgende r ich tsnoeren voor de de lega t ie vast : 

Voorshands zal Nederland als ui tgangspunt blijven 
nemen dat de ui tgaven voor de verordeningen op he t 
gebied van werkgelegenheid en de vervoersinfra
s t ruc tuur een verpl icht ka rak te r hebben. 

Neder land s t e m t in me t een maximaal communauta i r 
b i j s t andspercen tage van 70%, maar kan ook een lager 
p e r c e n t a g e aanvaa rden . 

Neder land s t e m t e r m e e in dat t enmins t e 20% van de 
t o t a l e f inancië le c o m m u n a u t a i r e bijdrage t .b .v. 
energ iepro jek ten wordt t oegewezen aan projekten, 
w a a r m e e één jaar voorafgaande aan de inwerking
t red ing van de energ ieverordening is begonnen, maar 
kan eveneens een lager pe r cen t age aanvaa rden . 

In t e rna t iona l e C a c a o - o v e r e e n k o m s t 

Gezien he t fe i t da t de Commiss ie nog geen voorstel voor 
ver lenging van de C a c a o - o v e r e e n k o m s t heef t ingediend, is 
behandel ing van dit punt in de Raad onwaarschijnli jk. Derhalve t rok 
de Coörd ina t i e Commiss ie t e r z a k e van dit agendapunt geen 
conclus ies . 

Verl icht ing van g renscon t ro le van personen 

De Commiss i e heef t ve rzoch t een on twerpreso lu t i e be t re f fende 
versoepel ing van de g renscont ro les van onderdanen der l ids ta ten in 
de Raad t e bespreken . 

De Coörd ina t i e Commiss ie concludeerde da t Nederland 
kan in s t emmen m e t de s t rekking van de resolut ie 
be t r e f f ende de versoepel ing van con t ro le van onder
danen van de l ids ta ten bij overschri jding van de 
b innengrenzen van de Gemeenschap . 



1.9 Nieuw Raadsgebouw 

De Raad zal worden gevraagd akkoord te gaan met een aantal 
besluiten ten behoeve van de bouw van een nieuw Raadsgebouw. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met de ontwerpconclusies van de Raad 
en in principe akkoord kan gaan met de bouw van het 
nieuwe Raadsgebouw, zonder evenwel vooruit te lopen 
op de technische en juridische uitwerking welke door 
het Coreper zal worden ingevuld. 

1.10 Diversen 

- Cyprus 

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken besprak de 
Coördinatie Commissie het verzoek van de Cypriotische regering 
voortaan uitsluitend goederen voorzien van zuid-cypriotische 
stempels en certificaten de preferentiële behandeling te verlenen, 
voorzien in de Associatie-overeenkomst tussen de EG en Cyprus. 
Overwogen werd dat Nederland niet de meest gerede partij is om 
zich te verzetten, wanneer de Commissie ingevolge het Cyperse 
verzoek nieuwe instructies geeft over de invoerbehandeling van 
Cypriotische produkten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het Verenigd Koninkrijk zal volgen, indien dit land zou 
opponeren tegen wijziging in de invoerbehandeling van 
Cypriotische produkten. 

- Procurement Europese Fondsen 

./. De Coördinatie Commissie keurde de nota betreffende 
Procurement van de Europese Fondsen goed na kennis te hebben 
genomen van de wens van de Permanent Vertegenwoordiger ook 
voor de werkzaamheden, verricht op dit terrein door de Landbouw-
at taché , verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het belang van 
een goede coördinatie van de activiteiten der betrokkenen. 


