
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-en 
Associatie problemen dd. 20 juni 1984 

1. Voorbereiding van de Europese Raad van 25/26 juni a.s., 
alsmede van de REZ van 22 juni a.s. ~ —~ 

1.1 De sociaal-economische si tuat ie 
- arbeidsti jdverkorting, jeugdwerkloosheid 

1.2 Financiële vraagstukken 
a.) Britse begrotingsbijdrage 
b.) Begrotingstekort 1984 
c.) Begrotingsdiscipline 
Duitse MCB compensat ie 
Toetreding Spanje/Portugal 
Samenstell ing nieuwe Commissie 
Voorstellen van president Mit terrand m.b.t . de toekomst van 
de Gemeenschappen, waaronder besluitvorming, conferentie 
van l idstaten annex nieuw verdrag, nieuwe arbeidsterreinen 
(ruimtetechnologie , espace social, onderwijs) 

1.7 Diversen 
-Geïn tegreerde Medi ter rane Programma's/Structuurfondsen 
-Middellandse Zee beleid 

2. Voorbereiding van de Milieuraad van 28 juni a.s. 
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A-punten 
Ontwerp-r icht l i jn inzake mil ieu-effectbeoordeling 
Ontwerp-r icht l i jn inzake grensoverschrijdende overdracht van 
gevaarli jke afvalstoffen 
Ontwerp-r icht l i jn inzake luchtkwal i te i t snormen voor stikstof-
dioxyde 
Voorstel voor een Raadsbeslui t bet reffende een informatie
systeem inzake de toes tand van het milieu in de Gemeen
schap 
Ontwerp-r icht l i jn be t ref fende het terugdringen van de lozing 
van hexachloorcyclohexaan, met name lindaan 
Diversen 
a.) De ontwerpricht l i jn inzake de beperking van luchtveront 
reiniging door gro te s tookinsta l la t ies 
b.) Loodvrije benzine en auto-emiss ies in het algemeen 
c.) Milieu- en ontwikkel ingssamenwerking/s teun aan de VN 
Wate rdecade 
d.) Harmonisa t ie verontre ining van de t i taandioxyde industrie 

e.) PCB's 

De REZ zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de hiernavolgen
de overwegingen en conclusies . 

Specia le aandach t van de REZ wordt gevraagd voor de conclusie 
t . a . v . het agendapunt 2.7 sub e.) bet reffende PCB's, waarop de 
ver tegenwoordiger van he t Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim
te l i jke Ordening en Milieubeheer een reserve heeft gelegd. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Inte 
en Associatie problemen dd. 20 juni 1984 ' 

1. Voorbereiding van de Europese Raad van 25/26 juni a.s., 
alsmede van de REZ van 22 juni 1984 

Algemeen 

De Coördinatie Commissie besprak de vooruitzichten voor de 
Europese Raad, mede aan de hand van de resultaten van de 
Algemene Raad van 18/19 juni. Het voorzit terschap heeft aldaar 
een groot aantal onderwerpen genoemd voor behandeling in de 
Europese Raad, welke in een brief van President Mitterrand zullen 
worden bevestigd. 

1.1 De sociaal-economische situatie 

Arbeidstijdverkorting/Jeugdwerkloosheid 

De Coördinatie Commissie was van oordeel dat de Europese Raad 
ditmaal aandacht zal moeten besteden aan de sociaal-economische 
situatie in de Gemeenschap, waarover de Commissie een dokument 
in het vooruitzicht heeft gesteld. Dit document zal door Econo
mische Zaken en Financiën van commentaar worden voorzien t.b.v. 
het dossier. Hierin zullen ook enige uitspraken van VNO/NCW 
worden verwerkt uit hun advies "Investeren in Europa". Van Neder
landse zijde zou in de Europese Raad m.n. aandacht gevraagd 
kunnen worden voor het vraagstuk van arbeidsduurverkorting en 
jeugdwerkloosheid. T.a.v. de arbeidsduurverkorting ligt een ont-
werp-aanbeveling van de Commissie voor, waartegen alleen het VK 
nog een reserve heeft . Van de zijde van het Ministerie van 
Financiën werd gesteld dat de gevolgen van de voorliggende tekst 
budget ta i r - en kosten-neutraal zouden dienen te zijn. 

De Coördinatie Commissie overwoog vervolgens op welke wijze de 
Europese Raad een stimulerende rol zou kunnen spelen bij de 
oplossing van het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid. In dit 
verband werd de inschakeling van meer schoolverlaters in het leer-
en arbeidsproces genoemd, alsmede de bijzonder moeilijke pro
blematiek van de langdurig werkloze jongeren. In in terdepar temen
taa l overleg o.l.v. Sociale Zaken zal een noti t ie hierover worden 
opgesteld t .b.v. de Nederlandse delegatie naar de Europese Raad. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in de Europese Raad zal aandringen op bespreking van 
de sociaal-economische situatie in de Gemeenschap. 
Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland belang hecht aan Europese overeenstemming 
over de aanpak van arbeidsduurverkorting, zoals neer
gelegd in de door de Commissie t e rzake voorgestelde 



ontwerpaanbeveling. De Nederlandse delegatie zal ti j
dens de komende E.R. dan ook aandacht vragen voor het 
vraagstuk van arbeidsduurverkorting, voorzover het 
voorzitterschap hiertoe niet overgaat. 

Tenslotte concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland, mede gezien de zeer hoge werkloosheid in 
ons land, ook het onderwerp jeugdwerkloosheid zal 
opbrengen. Er zal daartoe in interdepartementaal ver
band o.l.v. Sociale Zaken een notitie worden opgesteld 
omtrent inschakeling van schoolverlaters in het leer-cq. 
arbeidsproces en omtrent langdurig werkloze jongeren. 
Met inachtneming van de eventuele financiële gevolgen 
zal getracht moeten worden de interventies van het 
Europees Sociaal Fonds in de toekomst beter te doen 
aansluiten op nationale maatregelen terzake van de 
jeugdwerkloosheid. 

Financiële vraagstukken 

Britse begrotingsbijdrage 

De Coördinatie Commissie nam kennis van de discussie, die over 
dit onderwerp in de Algemene Raad op 18 juni had plaatsgevonden 
en besprak de formules, die de ronde deden m.b.t. de oplossing van 
het Britse begrotingsvraagstuk. Algemeen werd geconstateerd, dat 
de oplossing van dit vraagstuk, bij voorkeur vóór de Europese Raad, 
absolute prioriteit had. Het Nederlands uitgangspunt blijft voorals
nog het aanbod, gedaan in de Europese Raad van maart jl. 
Nederland zal terzake van de oplossing van het probleem niet 
zelfstandig initiatieven ondernemen en het front van de Negen Lid
staten in t ac t houden. Eventueel kan worden overwogen in te 
s temmen met een vereenvoudigd systeem voor de Britse compen
satie dat thans in discussie zou zijn tussen het voorzitterschap en 
het VK, ook al werd het risico van een fait-accompli onderkend. 
Naar verluidt zou dit in systeem over een vast bodembedrag 
compensatie worden uitgekeerd alsmede een vast percentage van 
het meerdere (60 a 70%). Dit systeem zou gelden totdat de nieuwe 
verhoging van de middelen weer is uitgeput. De Coördinatie 
Commissie plaatste hierbij een aantal randvoorwaarden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat oplossing 
van het vraagstuk van de Britse begrotingsbijdrage 
absolute prioriteit dient te hebben. Nederland zal daar
bij maximaal aansluiting blijven zoeken bij de meerder
heid van de lidstaten. 
Uitgangspunt voor de Nederlandse positie blijft het 
aanbod, dat de Negen in de Europese Raad van maart 
aan. het VK hebben gedaan voor wat betreft insteekbe-
drag en parameters . Evenwel kan worden bezien mede
werking te verlenen aan een vereenvoudigd compensa
tie-systeem, zoals dat thans door het voorzitterschap 
zou worden overwogen, mits daarbij wordt voldaan aan 



een aantal voorwaarden. Zo zal het vereenvoudigde 
systeem billijk dienen te zijn, het Eigen Middelen
systeem intact dienen t e laten, voldoende stimulans 
dienen te bevatten voor betrokkenheid van vrijgestelde 
lidstaten t .a .v . begrotingsbeheersing in de toekomst en 
dienen te leiden tot een Nederlands aandeel in de orde 
van grootte van de tot dusver voorziene bijdrage. 

Begrotingstekort 1984 

De Coördinatie Commissie nam kennis van de discussies terzake 
van dit agendapunt in de Algemene Raad van 19 juni. Van de zijde 
van het Ministerie van Financiën werden de eerdere Nederlandse 
conclusies t .a .v. de dekking van het begrotingstekort in herinnering 
geroepen. De vergadering stelde vast, dat in de Europese Raad 
geen inhoudelijk debat zou moeten plaatsvinden over de modali
te i ten van een eventuele oplossing, maar dat een principe-besluit 
van de Europese Raad over de noodzaak van dekking van het -nader 
t e kwantificeren - tekor t voor 1984 gewenst was. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich blijft beijveren voor maximale bezuinigingen , 
waar toe de Commissie adequate voorstellen zal moeten 
doen. Bij het terugbrengen van het tekor t voor 1984 
zullen de suggesties uit het r ecen te rapport van het 
Rekenhof betrokken moeten worden. Voor zover n ie t te
min voor 1984 een tekor t moet worden geconstateerd, 
kan Nederland instemmen met opvulling hiervan mid
dels additionele nationale bijdragen/voorschotten, cor
responderende met de BTW-sleutel. 
De Coördinat ie Commissie bevestigde voorts haar eer-

. / . dere conclusies ten aanzien van de oplossing van het 
tekor t 1984 vastgesteld in de vergadering van 12 juni jl. 
De Coördinat ie Commissie concludeerde tenslot te dat 
tijdens de Europese Raad van 25 en 26 juni a.s. het 
besluit ware t e nemen, dat het t ekor t gedekt moet 
worden. De wijze waarop dit dient t e geschieden zou 
nader in een Raadszi t t ing in juli moeten worden uitge
werkt . 

Begrotingsdiscipline 

De Coördinat ie Commissie nam kennis van de (korte) bespreking 
van dit onderwerp in de Algemene Raad van 19 juni, die de 
conclusies van de Ecofinraad te rzake heeft voorgelegd aan de 
Europese Raad, met de aanbeveling deze over t e nemen en aan de 
bevoegde instant ies voor nadere uitwerking over t e dragen. 

De Coördinat ie Commissie nam kennis van het besluit 
van de Algemene Raad van 19 juni om de conclusies van 
de Ecofin Raad aan te nemen en deze toe t e zenden aan 
de Europese Raad, met de aanbeveling deze over t e 
nemen en over t e dragen aan de bevoegde instanties 



voor nadere uitwerking. Voor Nederland betekent dit 
verdere behandeling via het COREPER. 

1.3 Dui tse MCB compensa t i e 

De Coördina t ie Commiss ie besprak ui tvoerig he t Duitse verzoek 
om, in strijd me t de afspraken in de Landbouwraad van 
31 m a a r t jL, ve rdergaande nat ionale maa t rege len t e nemen ter 
compensa t i e van MCB-verlagingen. Alhoewel de Commissie to t 
dusver geweigerd had middels een nieuw voorstel he t landbouw
pr i jzenpakket open t e breken en he t onderwerp nog niet voorkomt 
op de agenda van de Europese Raad, werd toch de vrees ui tgespro
ken dat de BRD dit alsnog zal bewerkstel l igen en da t Duitse druk 
op he t niveau van de Europese ' Raad zijn u i twerking niet zou 
missen . 

De Coörd ina t i e Commissie conc ludeerde dat wijziging 
van Dui tse na t ionale s t eunmaa t r ege l enen m.b . t . de af
braak van MCB, inhoudende een verhoging van het 
BTW-forfai t t o t 5% en zulks m e t ingang van 
1 juni 1984, stri jdig is met he t beslui t van de Landbouw
raad van 31 m a a r t jl. Dit besluit vo rmt een geheel en 
d ient in alle onderdelen onaange ta s t t e blijven, daar 
a a n t a s t i n g de concur ren t ieverhoudingen tussen de BRD 
en Neder land zou vers toren en een gevaarl i jk p receden t 
zou vormen voor re -na t iona l i sa t i e van he t GLB. 
Neder land heef t de groots t mogeli jke bezwaren tegen 
de inhoud van de door de BRD voorges te lde m a a t r e g e l , 
die door de BRD mogelijk gekoppeld zal worden aan de 
Dui tse inspanning t .b .v . de Br i t se c o m p e n s a t i e . M.n. 
r i ch t z ich dit bezwaar op he t Dui tse voornemen om ook 
produkten die niet bij de MCB-afbraak be t rokken 
waren , t e begunst igen. De Neder landse de lega t i e naar 
de Europese Raad zal kunnen beschikken over een 
n o t i t i e van he t Minister ie van Landbouw, waarin de 
Neder landse bezwaren zijn u i t e e n g e z e t . 

1.4 T o e t r e d i n g Span je /Por tuga l 

In de C o ö r d i n a t i e Commiss i e werd vas tges te ld da t de onderhande
l ingen m e t Spanje in de Algemene Raad van 19 juni goede voor t 
gang hadden g e m a a k t . Bij het r e c e n t e bezoek van de Minis ter-
P re s iden t en de Minister van Bui tenlandse Zaken aan Spanje is 
t o e g e z e g d , da t Neder land in de Europese R a a d s z i t t i n g zal plei ten 
voor spoedige afs lu i t ing van de onderhandel ingen en he t opste l len 
van een evenwich t ig onderhandel ingspakket . De ver tegenwoord iger 
van he t Min is te r ie van Landbouw t e k e n d e aan dat evenwich t in he t 
t o t a l e onde rhande l ings re su l t aa t n ie t b e s t a a t indien gedurende de 
ove rgangspe r iode k w a n t i t a t i e v e r e s t r i c t i e s in he t i n t r a - v e r k e e r van 
l andbouwproduk ten tussen Spanje en de huidige l id s t a t en t o e g e 
s t a a n zouden worden . 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 
Nederland tijdens de a.s. Europese Raad het standpunt 
zal bevestigen dat de toetredingsonderhandelingen met 
Spanje en Portugal zo spoedig mogelijk afgerond 
moeten worden, zodat de toetredingsdatum van 
1 januari 1986 niet in gevaar wordt gebracht. 
Nederland van mening is dat de Europese Raad de Raad 
zou dienen op te dragen voor de zomervakantie met 
prioriteit alle openstaande problemen zoveel mogelijk 
tot een oplossing te brengen 
de Commissie verzocht zou moeten worden in 
september een globaal onderhandelingspakket aan de 
Raad voor te leggen, zodanig dat de onderhandelingen 
tijdig in het najaar kunnen worden afgesloten. 

1.5 Samenstelling nieuwe Commissie 

De Coördinatie Commissie acht te het van belang in de a.s. 
Europese Raad de samenstelling van de nieuwe Commissie en het 
profiel van de mogelijke voorzitter aan de orde komt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zijn inspanningen voortzet om de omvang van de Com
missie mede met het oog op uitbreiding van de Gemeen
schap, te beperken en naar vermogen bevordert dat 
uiterlijk in de Algemene Raad van september a.s. een 
nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt 
benoemd, zo mogelijk overeenkomend met het van 
Nederlandse zijde ontworpen profiel. Aangaande deze 
benoeming zou het EP tijdig dienen te worden geconsul
teerd . 

1.6 Toekomst van de Gemeenschap/Conferentie Lidstaten 

President Mitterrand heeft t e kennen gegeven het onderwerp 
Europese Unie op de komende Europese Raad verder gestalte te 
willen geven en daarbij mede het ontwerp-verdrag inzake de 
Europese Unie van het Europees Parlement t e betrekken. De 
Coördinatie Commissie ging na een korte discussie akkoord met de 
navolgende conclusies. 

Nederland kan zich in de Europese Raad positief opstel
len tegenover recente plannen m.b.t . de Europese Unie. 
Ook al kunnen t .a.v. onderdelen bezwaren bestaan -
zoals v.w.b. het betrekken van een beperkt aantal 
Lidstaten bij een Europese Unie en de codificatie van 
het zgn. Akkoord van Luxemburg - toch kunnen de 
Franse gedachten in het algemeen worden ondersteund 
als een mogelijke impuls voor verdere Europese samen
werking. 

De Coördinatie Commissie concludeerde t . a .v . de pro
cedure voor het bereiken van de Europese Unie dat de 



Europese Raad zou kunnen besluiten tot een onderzoek 
naar de mogelijkheden van een intergouvernementele 
conferentie over verbetering en versterking van de 
Europese samenwerking. De Europese Raad van decem
ber kan dan kennis nemen van een rapport terzake en 
tot een dergelijke Regeringsconferentie in 19S5 oproe
pen. Deze conferentie zou kunnen besluiten tot instel
len van een onderhandelingsgroep naar het model van 
het comité-Spaak. 

Overigens acht Nederland het slechts zinvol in de 
Europese Raad tot discussie en nadere oriëntaties ter
zake te komen indien ook t.a.v. de uitstaande financiële 
problematiek een voldoende mate van overeenstemming 
kan worden bereikt. 

Besluitvorming 

De problematiek van de besluitvorming in de Gemeenschap heeft 
nieuwe aktualiteit gekregen door het veelvuldig gebruik van meer
derheidsbesluitvorming door het Franse voorzitterschap en recente 
gedachten terzake van president Mitterrand. Vermoedelijk zal dit 
onderwerp in de Europese Raad ter sprake komen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich in de Europese Raad positief ware te betonen t.a.v. 
de intentie van het Franse voorzitterschap om de 
besluitvorming binnen de Gemeenschap te verbeteren. 
M.n. kan steun betuigt worden aan de pragmatische 
wijze waarop het Franse voorzitterschap meerderheid
sbesluitvorming in de Gemeenschap heeft toegepast. 

Toespraak Mitterrand/Nieuw Beleid 

Het Franse voorzitterschap heeft het voornemen om in de a.s. 
Europese Raad ook te spreken over Nieuw Beleid. Hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen Nieuw Beleid zoals geformu
leerd in de ontwerp-conclusies van de laatste Europese Raad te 
Brussel en nieuwe actieterreinen, die president Mitterrand onlangs 
in zijn toespraak voor het Europese Parlement heeft genoemd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

In de discussie over Nieuw Beleid dient voorop te staan 
dat de overeenstemming terzake in de Europese Raad 
van Brussel (19/20 maart), zoals neergelegd in de ont
werp-conclusies van het voorzitterschap, gehandhaafd 
dient te worden. Actualiseringen kunnen ondermeer 
worden gebaseerd op het in het vooruitzicht gestelde 
interimrapport over bereikte resultaten sedert de Brus
selse Top en de Commissiemededeling aan de Europese 
Raad inzake de Interne Markt van l*f juni j l . 



Nederland kan in het licht van bovenstaande in grote 
lijnen instemmen met de procedure voorstellen van de 
Commissie voor de behandeling van de Interne Markt
vraagstukken, neergelegd in document com 350. 

Het besluitenpakket van de Vervoerraad van 10 mei 
dient nu door de Europese Raad bevestigd t e worden. 
Nederland zou er daarbij tevens op kunnen aandringen 
dat aan de Europese Raad van december 1984 een 
kalender wordt voorgelegd waarbinnen de liberalisatie 
en harmonisatie van het wegvervoer tot stand moet 
worden gebracht. 

T.a.v. de door president Mitterrand in zijn rede voor het 
E.P. in Straatsburg gelanceerde ideeën m.b.t . nieuwe 
act ieterreinen lijkt van Nederlandse zijde thans alleen 
ingegaan te kunnen worden op suggesties inzake de 
electronische industrie, het transport en de ruimte
vaart . 

T.a.v. de electronische industrie kan ingestemd worden 
met de suggestie dat l idstaten nauwere samenwerking 
in Europa zullen aanmoedigen op dit gebied, en dat de 
financiële instrumenten van de Gemeenschap hiertoe 
moeten kunnen worden ingezet . 

Ingestemd kan worden de bevestiging door president 
Mitterrand van de besluiten van de Vervoerraad, zoals 
de verhoging van het communautair contingent, ver
keersveiligheid, spoorwegsamenwerking, en vervoerin-
frastructuur. De suggestie van de Franse president 
inzake een programma voor uitrusting van spoorwegen 
t .b.v. t ransport met zeer grote snelheid zal worden 
bestudeerd. Nederland zal overigens ook kunnen instem
men met voldoende algemene uitspraken door de Euro
pese Raad t .a .v . de vergemakkelijking van het grens
overschrijdende goederen- en personenverkeer. 

T.a.v. de Franse gedachte om te komen to t een bemand 
Europees ruimtestat ion zou kunnen worden geconclu
deerd dat tijdens de a.s. Europese Raad zou kunnen 
worden besloten tot nader onderzoek van de mogelijk
heden. 

1.7 Diversen 

Geïn tegreerde Mediterrane Programma's/Structuurfondsen 

Naar verwachting zal m.n. Griekenland de geïntegreerde medi
t e r r ane programma's en de structuurfondsen van de Gemeenschap 
aan de orde willen stel len. Samen met enkele andere l idstaten 
hoopt Griekenland op een substantiële verhoging van de middelen , 
die dan grotendeels ten goede zouden moeten komen aan de 
achtergebleven (mediterrane) landen. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
van oordeel is dat de Geïntegreerde Mediterrane Pro
gramma's in financieel en organisatorisch opzicht in de 
bestaande EG-Structuurfondsen dienen te worden inge
past en dat de ontwerp-conclusies van de Europese 
Raad van 19 en 20 maart jl. ook als zodanig moeten 
worden geïntepreteerd. 
Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie dat uit 
de ontwerp-conclusies van de Europese Raad van 19 en 
20 maart jl. voortvloeit dat de Geïntegreerde Mediter
rane Programma's niet eerder ten uitvoer kunnen wor
den gelegd dan nadat de herziening van de Structuur
fondsen is afgerond en over de benodigde budgettaire 
middelen een besluit is genomen. 

Middellandse Zee Beleid 

In de Algemene Raad van 18 juni is een ontwerpverklaring van het 
voorzit terschap besproken betreffende de relaties van de uitgebrei
de gemeenschap met de partner-landen in de Middellandse Zee
regio. Over deze verklaring kon geen overeenstemming worden 
bereikt . Aangenomen wordt dat het voorzitterschap in de Europese 
Raad zal streven naar een algemene, politiek-getinte uitspraak 
m.b.t . het mediterrane EG-beleid. Een dergelijke uitspraak zal, 
naar verwachting, slechts van algemene aard zijn. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
tijdens de Europese Raad kan instemmen met een 
eventuele uitspraak waarin het belang tot uitdrukking 
komt dat de Gemeenschap hecht, thans en na de uit
breiding, aan de betrekkingen met de mediterrane part
ners. Wanneer niettemin een ruimer opgezet te ver
klaring zou worden opgesteld dan zal Nederland zich 

. / . laten leiden door de conclusies te rzake van de Coördi
natie Commissie van 12 juni jl. 


