
M E M O R A N D U M 

Van : Chef DIE 

Aan : M, R en ? yj 

Onderwerp 

c.c. DGIS 
DGIS/SA 
DAL/EG 
DEU 

Datum : 2 september 1980 
nr. 549 

Speciale steun ëran Portugal voorafgaande aan Toetreding* 
Aanvulling op memo nr. 531 d.d. 27 augustus 1980 a u g x 

Ter aanvulling op het desbetreffende memo nr. 531 en 

in antwoord op de vragen van DGES terzake (hierbijge-
voegd) moge het volgende dienen. 

L-**Ad. 1 

r 

Zow 

1 * 

el de post giften (75 MUC) als de speciale leningen 

(110 MUC) zouden gebudgetariseerd worden, ten belope 

dus van een totaal bedrag ad 185 MUC. Het Nederlandse 

aandeel in de bijdrage hiervoor is 7,44$ hetgeen ons 

aandeel op 37,16 miljoen gulden zou brengen. Hierbij 
. i \ v v y 

\yj^ jltf^\1 aandeel op 37,16 miljoen gulden z 

v jjs- l^^^ 1 fcr^S n0S het volgende aangetekend. 
- Het toerekenen van de extra las 

c 

last voortvloeiend uit de 

pre-adhesie steun aan Portugal geschiedt volgens het 

ritme van de betalingskredieten die in de loop van de 

effectieve bestedingsperiode op de begroting v/orden 

opgenomen. 

Het bedrag aan speciale leningen zal t.z.t. weer een 

kreditpost opleveren zodat in de loop van de aflos

singsperiode (40 jaar) ƒ 22 miljoen zal terugvloeien 

(ik neem aan ten bate van O.S). 

Ad. 2 De Commissiemededeling spreekt van steun gedurende een 

periode van eind 1980 t/m 1982, wellicht in de hoop dat de 

toetreding dan zijn beslag zal hebben. Het Nederlandse 

voorstel is bedoeld als eenmalige steun voor de gehele 

periode avant toetreding. Onder de huidige omstandigheden 

lijkt daar moeilijk een schatting van te maken. 

Ad.3 De precedentswerking v.w.b. Spanje is voorshands nihil, 

aangezien noch Spanje zelf noch de Commissie voorstellen 

voor pre-adhesie steun h la de Portugal-formule gedaan 

hebben. 

- Wel -
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M E M O R A N D U M 

Van : Datum 

Aan : 

Onderwerp - 2 -

Wel heeft Spanje EIB leningen gevraagd voor de periode 
avant toetreding, maar zich niet uitgelaten over de ge
wenste voorwaarden. Mocht het rentebonificaties vragen 
dan zou inderdaad van de Portugal zaak een zekere pre
cedent swerking kunnen uitgaan, ten belope van de (even
tueel) toe te kennen rentebonificaties t.b.v. Spanje. 

Ad.4 Er zijn aanwijzingen dat de Commissie denkt aan een finan
cieel instrument te gieten in een vorm waardoor de uitga
ven als "verplicht" aangemerkt kunnen worden zodat het 
Europees Parlement niet de kans zou krijgen nog wijzigingen 
aan te brengen in het toekomstige onderhandelingsresul
taat. Dit zou een apart Portocol ex. art. 235 kunnen wor
den waarin de precieze bedragen genoemd worden. Dit aspect 
van de zaak is echter nog niet uitgekristalliseerd. 

Ad. 5 Bij het interdepartementaal overleg over het Nederlandse 
voorstel is door alle betrokkenen een voorbehoud t.a.v. 
de toerekening gemaakt voor nader overleg tussen de betrok
ken bewindslieden. Uit de interventie van de vertegenwoor
diger van Financiën heb ik begrepen dat in zijn voorbehoud 
ook besloten ligt dat overeenstemming vooraf over de toe-
rekeningskwestie tot stand moet komen. Het zal dus van 
Minister van der Stee afhangen of genoegen genomen kan 
worden met een oplossing inzake de toerekeningskwestie 
achteraf conform de toekomstige conclusies van de werk
groep Wellink. 
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MEMORANDUM 

VAN: Directeur-Generaal Europese Samenwerking 

AAN: Ckóf DlE 
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