
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Inte
gratie- en Associatieproblemen d.d. 10 december 1985 

1. Voorbereiding CULTUURRAAD d.d. 20 december 1985 

1.1. Audiovisuele vraagstukken 

De Raad zal zich buigen over de wenselijkheid van een filmfonds, 
dat aan co-producenten uit twee of meer lidstaten een voorschot 
danwel een lening zou moeten verschaffen voor de produktie van 
niet-documentaire programma's. 
De Coördinatie Commissie overwoog dat over dit voorstel in 
Brussel verschillend wordt gedacht. De BRD en het VK hebben 
voorstellen ingediend, gericht op het wegnemen van belemmeringen 
voor de reeds bestaande commerciële samenwerking tussen organi
saties in verschillende lidstaten. Van Nederlandse zijde zou moeten 
worden benadrukt dat ook producenten uit kleinere taalgebieden 
een deel van de steun ontvangen. Het Ministerie van Financiën 
zette vraagtekens bij het verlenen van financiële steun t.b.v. 
transnationale coprodukties. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de gedach
te om op enigerlei wijze steun aan transnationale 
coproducties in de audiovisuele sector te verlenen, kan 
worden onderschreven. Ook de Britse en Duitse voor
stellen voor een alternatieve aanpak verdienen positie
ve aandacht. T.a.v. een eventueel fonds dient echter te 
worden gewaarborgd dat ook producenten uit de kleine
re taalgebieden een redelijk deel van de steun ontvang
en en dat de financiële gevolgen voor de EG-begroting 
beperkt blijven. Voorts dienen de culturele belangen van 
een dergelijke gemeenschapsactie meer nadruk te krij
gen naast de economische aspecten van de voorgestelde 
regeling. 
De Coördinatie Commissie ging er vanuit, dat een 
eventuele regeling, bestaande nationale subsidieregelin
gen in beginsel onverlet laat. 

N.B. Het Ministerie van Financiën trok de noodzaak van dit 
voorstel vooralsnog in twijfel. 

1.2. Het boek 

De Raad zal een algemene discussie voeren over "het boek", 
waarbij niet alleen de vaste boekenprijs aan de orde zal komen 
doch ook aangelegenheden zoals maatregelen ter bevordering van 
de vertaling van boeken. Frankrijk heeft in een eigen nota voorge
steld een Europees vertaalfonds op te richten en is voorts nader 
ingegaan op een voorstel van het voormalige Italiaanse voorzitter
schap van april jl. om bibliotheken d.m.v. een computernet met 
elkaar te verbinden. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat besluitvorming over de 
Commissiemededeling inzake het boek niet te verwachten is. 
Vastgesteld werd tevens dat de Commissie voorlopig afziet van een 
voorstel voor een vaste boekenprijs in Europa. 
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De CvxVftwrtN CmiWM^e concludeerde dat ven Él 
Commissiemededeling Intake het boek kennis ken wer
den gewweeni 
De Franse voorstellen voor een vertaattonds en het 
voortittersvoorstel voor een computernet voor biblio
theken sijn interessent doch nog onvoldoende rijp voor 
besluitvorming. E*e*e* behoeft nog nedere studie* 

lv5* Fiscale maatregelen in de culturele sector 

Aan de Reed ttgt een ontwerpresolutie voor intake fiscele meatre-
gelen om culturele uitwisselingen en het vrije verken ven culturele 
werken te bevorderen* Hiertegen besteet in Brussel vrijwel alge-
meen betwier. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat een resolu
tie intake fiscele maatregelen in de culturele sector 
niet wenselijk wordt geacht, Wedertijdse uitwisseling 
ven informetie terteke werd nuttig geëcht. 

l%%. Transnationale culturele routee 

De Reed tal tich buigen over een ontwerpresolutie inteke boven
genoemd onderwerp* Over de vorm ven een eventueel besluit 
bestaan nog verschillen ven opvatting* 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ingestemd 
ken worden met de ontwerpresolutie intake transnatio
nale culturele routes» doch meende dat ten aantien ven 
de vorm een resolutie ven de Ministers in het kader ven 
de Reed bijeen het meest c tuigend is* 

KV Toegang jongeren tot musea en culturele manifestaties 

De Reed tal een besluit kunnen nemen over een ontwerpresok 
waarin de lidstaten worden uitgenodigd de toegang ven jongeren tot 
musea en culturele w ' r s \ t c .¿íe regelingen aan te 
moedigen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de betref
fende ontwerpresolutie kan worden aanvaard. 

Europese beeldhouww <v :. v 

De Reed tal mogelijk discussiëren over de uitvoering van een 
resolutie van mei JL Intake de organisatie van Europese Beeld-
houwwedstriiden. 
De Coördinatie Commissie nam kennis ven bet voornemen ven het 
M i n i s t e r i e san « VC om een dergelijk evenement voor - cc <c 
maal in te organiseren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
tich eventueel kandidaat tou kunnen stellen om voor de 
eerste maal te de Europese ReeUhoi \\w<\isti ,v ;n 
in Nederland te organiseren in het kader van "Amster
dam cultuurstad van Europa11. 



1.7. Europees centrum voor opsporing van kunstdiefstallen 

Op Italiaans verzoek staat opnieuw de eventuele oprichting van een 
Europees centrum voor bestrijding van diefstallen van kunstvoor
werpen op de agenda. 
Een meerderheid van de lidstaten (waaronder Nederland) voelt 
weinig voor dit idee, aangezien deze aangelegenheid veeleer een 
zaak is voor Interpol. Nederland wil Italië echter niet te zeer 
bruskeren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat kan wor
den volstaan met nota te nemen van het Italiaanse 
voorstel inzake een Europees centrum voor opsporing 
kunstdiefstallen. 

1.8. Voorzitterschapsnota inzake Europees forum voor sociaal-cultureel 
werk 

Als follow-up van de conclusies van de Europese Raad te Milaan zal 
het Luxemburgse voorzitterschap een nota presenteren waarin o.m. 
op termijn een Europees forum voor sociaal-cultureel werk wordt 
voorgesteld. De nota is in het geheel nog niet besproken door de 
werkgroep en de Raad zal dan ook weinig anders kunnen doen dan 
van de mededeling kennis nemen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Raad 
kan kennis nemen van de Luxemburgse nota inzake de 
follow-up van de Europese Raad te Milaan en dat het 
daarin voorgestelde Europees forum voor sociaal-cultu
reel werk nadere bestudering behoeft. 

1.9. Europese Stichting 

Op verzoek van Luxemburg zal in de Raad de stand van de 
ratificaties door de lidstaten van de overeenkomst tot oprichting 
van de Europese stichting aan de orde komen. De Commissie zal 
hier-van mededeling doen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat van de 
mededeling van de Commissie inzake de Europese 
Stichting kennis kan worden genomen en dat, indien 
nodig, Nederland de Raad op de hoogte kan brengen van 
het feit dat voorlopig niet gerekend kan worden op 
goedkeuring van de overeenkomst door de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. 

1.10. Conferentie Madrid d.d. 17/18 oktober 1985 

De Commissie zal een mededeling doen over de Cultuurconferentie 
die op 17 en 18 oktober jl. te Madrid heeft plaatsgevonden. 
Daarvoor waren nauwelijks vertegenwoordigers uit noordelijke lan
den van Europa uitgenodigd, ondanks het feit dat de Commissie 
deze conferentie heeft gesubsidieerd. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat van de 
mededeling van de Commissie inzake de culturele con
ferentie van Madrid kennis kan worden genomen. De 
Commissie zou erop kunnen worden gewezen dat zij 
zich er in de toekomst van dient te vergewissen dat 
deelnemers van alle Europese Lidstaten voor dit soort 
manifestaties worden uitgenodigd, indien zij daarvoor 
subsidie uit communautaire middelen wenst te verlenen. 

1.11. Groenboek (mediabeleid) 

Vermoedelijk zal de Commissie meedelen hoever ze is gevorderd 
met de herziening van het Groenboek. Mogelijk zal ook een 
voorstel worden aangekondigd over de implementatie van het 
hoofdstuk betreffende auteursrecht, televisiereclame en onderti
teling. Commissaris Ripa de Meana heeft hierover (ondermeer in 
Nederland) besprekingen gevoerd. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat er thans verschillende 
juridische procedures lopen m.b.t. het Groenboek. In dit licht 
bestaat geen behoefte aan een uitvoerige discussie over het Groen
boek in de Raad. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de eventu
ele Commissievoorstellen over hoofdstuk V van het 
Groenboek afgewacht moeten worden, in het licht van 
de oriënterende besprekingen van Commissaris Ripa de 
Meana met diverse lidstaten. 

2. Voorbereiding LANDBOUWRAAD d.d. 19 december 1985 

2.1. Groenboek/aanvullende Commissievoorstellen 

De Coördinatie Commissie voerde aan de hand van de ter verga
dering ontvangen nota van het Ministerie van Landbouw en Visserij 

• / « (zie bijlage) een discussie over het Groenboek van de Europese 
Commissie, ter voorbereiding van de gecombineerde vergadering 
van de REZ/REA van 13 december a.s. 
De Coördinatie Commissie betreurde de late onvangst van de nota, 
alsmede de beperkte inhoud ervan. Zo werd erop gewezen dat in de 
nota onvoldoende aandacht wordt besteed aan inkomensaspecten en 
aan de gevolgen van het landbouwbeleid voor derde landen. Over 
milieu-aspecten wordt in het geheel niet gerept. Ook bevat de nota 
geen duidelijke conclusies v.w.b. de Nederlandse standpuntbepaling 
m.b.t. het Groenboek en daarmee over de toekomst van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Algemeen werd vastgesteld dat de huidige maatregelen tot beper
king van de produktie en het beslag op de gemeenschapsmiddelen 
onvoldoende resultaat opleveren. Uit de in de bijlage genoemde 
cijfers blijkt, dat de zelfvoorzieningsgraden en de kosten in het 
algemeen blijven oplopen. Dit betekent dat op termijn een kritieke 
situatie voor het landbouwbeleid gaat ontstaan, die een gevaar 
inhoudt voor de Gemeenschap zelf. 
In de Coördinatie Commissie werd de aandacht gericht op de vraag 
welke maatregelen genomen moeten en kunnen worden genomen 



om de gesignaleerde gevaren voor het GLB af te wenden. Som
migen waren van oordeel dat alleen een zeer drastische prijsverla
ging het gewenste effect zou kunnen hebben, anderen achtten dit 
politiek volstrekt irreëel en meenden dat ook andere instrumenten, 
waaronder eventueel quota, gebruikt moesten worden waarbij voor
namelijk via de "budgettaire klem" een rem kan worden gezet op de 
groei van de uitgaven. Weer anderen meenden dat alle maatregelen 
tegelijkertijd dienen te worden ingezet, met inbegrip van aanvul
lende nationale maatregelen t.b.v. de boeren, die onvoldoende 
inkomen uit de markt kunnen halen. In dit verband werd opgemerkt 
dat thans reeds op grote schaal nationale bijdragen worden ver
strekt. Tevens werd echter gewaarschuwd tegen maatregelen in de 
inkomenssfeer, die gemakkelijk als een additionele inkomensbron 
kunnen worden aangemerkt en de druk op noodzakelijke beleidsom
buigingen t.a.v. de prijzen doen afnemen. T.a.v. de Nederlandse 
situatie ontbrak het de Coördinatie Commissie aan voldoende 
gegevens over het aantal landbouwers, dat door een eventueel 
pakket van beperkende maatregelen in de problemen zou kunnen 
komen. Aan het Ministerie van Landbouw en Visserij werd gevraagd 
deze gegevens beschikbaar te stellen en daarbij tevens aan te 
geven welke mogelijke oplossingen kunnen worden voorzien. Tevens 
werd verzocht om een extrapolatie te maken van de vermoedelijke 
kostenontwikkelingen van het GLB bij ongewijzigd beleid, afgezet 
tegen de begrotingsdiscipline m.b.t. de landbouwuitgaven voor een 
reeks van jaren. 
T.a.v. milieuvraagstukken achtte de Coördinatie Commissie het 
principe van de "vervuiler betaalt "ook van toepassing op de 
landbouwsector. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat er aanlei
ding bestond voor grote bezorgdheid over de ontwik
keling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in de 
toekomst. Uit de verstrekte gegevens is gebleken dat de 
produktiebeperking en daarmee de kostenbeheersing, 
ondanks een aantal pijnlijke maatregelen, onvoldoende 
is geweest, terwijl het landbouwbeleid eveneens heeft 
geleid tot grote handelspolitieke problemen, ondermeer 
met de VS. 
In navolging van de Commissie wil Nederland oplossing
en zoveel mogelijk zien te bereiken via het prijsmecha
nisme. Het instellen van quota kan verstarrend werken 
en gaat in tegen de gewenste specialisatie binnen de 
Gemeenschap. Het werd echter waarschijnlijk geacht 
dat aan een mix van instrumenten niet valt te ontko
men, in welk verband ook aan maatregelen in de inko
menssfeer moet worden gedacht. Zo hiertoe wordt 
overgegaan zullen deze maatregelen tijdelijk en degres
sief dienen te zijn. 
De Coördinatie Commissie vroeg zich voorts af in 
hoeverre de budgettaire klem op het GLB versterkt kan 
worden teneinde besluitvorming te versnellen. Tevens 
werd aandacht gevraagd voor de te verwachten uit
voeringsproblemen bij stringente maatregelen, die met 
name in de granensector zeer aanzienlijk kunnen wor
den. 



De Coördinatie Commissie constateerde voorts dat aan
passing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid me
de noodzakelijk is vanwege de spanningen die het beleid 
oproept in de internationale context en die zowel t.a.v. 
ontwikkelde als ontwikkelingslanden doorwerken. 
Tenslotte constateerde de Coördinatie Commissie dat 
aandacht besteed moet worden aan de milieuproblema
tiek in de landbouw. Nederland ondersteunt de Commis
sie bij het bevorderen van milieuvriendelijke maatre
gelen (bv. landschapsbeheer), maar wenst (in tegenstel
ling tot de Commissie) dat ook in de landbouw het 
beginsel van "de vervuiler betaalt" van toepassing is. 
De Coördinatie Commissie verzocht het Ministerie van 
Landbouw en Visserij om nadere gegevens over eventu
ele maatregelen t.b.v. inkomens in de landbouw en over 
een extrapolatie van de landbouwuitgaven in de toe
komst, afgezet tegen de Londense norm. 

3. Voorbereiding VISSERIJRAAD d.d. 16 december 1985 

3.1. Kevervisserij 

De Raad zal trachten een besluit te nemen over het toegestane 
bijvangstpercentage bij de kevervisserij voor het visseizoen 
1985/86. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 29 oktober jl. dat Nederland geen overwegende 
bezwaren heeft tegen een afwijking van het in de 
betreffende verordening vastgestelde bijvangspercenta
ge bij de kevervisserij in de Noordzee, mits deze 
tijdelijk is. 

3.2. Prijzen 1986 

De Raad dient de oriëntatieprijzen voor 1986 vast te stellen. Deze 
zijn grotendeels gelijk aan de huidige prijzen en vormen een pakket 
met een aantal tariefcontingenten voor bepaalde visprodukten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het pakket bestaande uit de prijzen 
voor 1986, en de tariefcontingenten voor bepaalde vis
produkten die op Duits verzoek zijn geopend. 

3.3. TAC's en Quota 1986 

Het gaat hier om de vaststelling van de totaal toegestane vangsten 
(TAC's) alsmede de quotaverdelingen voor diverse soorten vis. 
Gezien de gevoeligheden t.a.v. bepaalde vissoorten in Nederland 
zal getracht worden de voorgestelde verlaging van de TAC voor 
schol ongedaan te maken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat moet wor
den getracht nog voor het eind van het jaar de TAC's en 
Quota voor 1986 vast te stellen zodat de vissers vol
doende zekerheid hebben voor het komende jaar. 



Gestreefd zal worden de TAC voor schol vast te stellen 
op het zelfde niveau als 1985. Voorts zal worden 
geijverd voor een zo gering mogelijke verlaging van de 
hoeveelheid tong die in de Noordzee mag worden ge
vangen en de TAC voor haring iets te verhogen, gezien 
de grote hoeveelheden die aanwezig zijn. 

3.4. Onderbenutting quota 

Op Nederlands verzoek zal het vraagstuk van de niet-volledige 
benutting van quota opnieuw aan de orde worden gesteld. Tijdens 
de Visserijraad van 27 november jl. heeft Nederland ervoor gepleit 
om een beter gebruik van de toegewezen quota te maken. 
He Coördinatie Commissie was van oordeel dat dit pleidooi her
haald zou moeten worden ook al moeten de kansen op succes niet 
hoog worden aangeslagen. Andere lidstaten vrezen langdurige her
onderhandelingen. Tevens werd aandacht gevraagd voor de toene
mende motorcapaciteit van de Nederlandse vissersvloot, die er
mede toe heeft bijgedragen dat de Nederlandse vissers hun quota 
(te) snel opvissen en als gevolg hiervan voor een gedeelte van het 
jaar geen visvangst mogen bedrijven. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat van Neder
landse kant opnieuw aandacht zal worden gevraagd voor 
de onderuitputting van de quota. Verzocht zal worden 
om niet benutte quota in de toekomst op een bepaald 
moment van het jaar opnieuw te verdelen. 

3.5. Conserveringsmiddelen beheer Spanje 

De Raad zal dienen te besluiten over de wijze van tenuitvoerleg
ging van de bepalingen betreffende de maandelijkse lijsten van de 
150 Spaanse schepen die visserijactiviteiten mogen uitoefenen in 
Gemeenschapswateren. 

Een meningsverschil bestaat nog over de vraag in hoeverre deze 
maandelijkse lijsten tussentijds kunnen worden aangepast. Frankrijk 
en Spanje staan hier tegenover elkaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich kan aansluiten bij een compromis inhoudende dat 
de maandelijkse lijst van Spaanse schepen die visserij
activiteiten mogen verrichten in Gemeenschapswateren 
tussentijds om de zes dagen kan worden aangepast. 

3.6. Diversen 

Controle 
De Raad zal besluiten over verbetering van de controle op de 
activiteiten van vissersschepen uit de lidstaten. Daartoe stelt de 
Commissie voor Commissie-inspecteurs bevoegd te maken om 
zonder aanwezigheid van nationale inspecteurs hun werkzaamheden 
te verrichten. Tevens wenst de Commissie de bevoegdheid te 
krijgen de visvangst te sluiten indien een TAC is bereikt, ook al 
zijn nog niet alle quota volgevist. Deze situatie kan zich voordoen 
indien sommige lidstaten hun quota overschrijden. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zal meewerken om de controle op de visserij-activitei
ten daadwerkelijk te verbeteren, Nederland is bereid 
om op pragmatische basis de bestaande controlepro
gramma's te wijzigen, in overleg met de Commissie
inspecteurs. Een autonome bevoegdheid van de Com
missie-inspecteur wordt thans niet wenselijk geacht. 
Aan de Commissie zou de bevoegdheid kunnen worden 
verleend om de visserij te sluiten, indien de totaal 
toegestane vangst van de Gemeenschap in een joint
stock is bereikt. Voor wat betreft de autonome bestan
den, die zelfstandig door de Gemeenschap worden be
heerd, kan meegewerkt worden aan een compromis 
waarbij, alvorens de Commissie een besluit over sluiting 
van de visserij neemt, binnen het beheerscomité wordt 
nagegaan of de visserij al dan niet moet worden geslo
ten. 

Visserij structuur 
De Raad zal besluiten over verlenging van een verordening inzake 
herstructurering, modernisering en ontwikkeling van de visserij en 
de aqua-cultuur. Deze voorziet ondermeer een beperking van de 
capaciteit van vissersschepen en modernisering van de vissersvloot. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
akkoord kan gaan met verlenging van de bovengenoem
de verordening. 

t. Voorbereiding ALGEMENE RAAD d.d. 16/17 december 1985 

1,1. Follow-up Europese Raad 

De discussie in de Algemene Raad onder dit agendapunt wordt 
voorbereid in de Voorbereidende groep. Het gaat daarbij in het 
bijzonder om de volgende aangelegenheden: 

1. het Belgisch voorstel tot wijziging van de in de Europese Raad van 
Luxemburg aanvaarde teksten m.b.t. het EMS/EMU. 

De Coördinatie Commissie concludeerde te dien aan
zien dat, ongeacht de verdienste van de Belgische tekst 
geen risico's dienden te worden gelopen door deze tekst 
andermaal onderwerp van discussie te doen zijn. 

2. Twee uitstaande vragen m.b.t. het Europees Parlement 
a) welke voorzieningen moeten in de nieuwe samenwerkingspro

cedure Raad-EP getroffen worden indien in tweede lezing het 
EP een voorstel geheel verwerpt? Thans is uitsluitend voor
zien dat de Raad zijn besluit conform de "position commune" 
met eenparigheid van stemmen kan aannemen. 

b) wat indien de Raad niet in staat is te voldoen aan het 
voorschrift dat hij in een termijn van 30 dagen een besluit 
neemt? 



De Coördinatie Commissie overwoog v.w.b. de casus
positie onder a) dat in geval het EP tot de vergaande 
daad van een verwerping van het voorstel komt, het 
niet aangewezen lijkt dat de Raad zonder meer voort
gaat en zijn besluit neemt. Een contact tussen Raad en 
EP lijkt dan toch alleszins opportuun. In de praktijk zou 
dat kunnen geschieden middels de reeds bestaande con-
certatieprocedure. De in Luxemburg aanvaarde tekst 
zou op dit punt dan ook niet behoeven te worden 
aangevuld. Evt. zou echter in een verklaring van de 
Conferentie dergelijke concertatie-praktijk in hierbe-
doelde gevallen kunnen worden aangekondigd. 
In de casus-positie voorzien onder b) meende de Coördi
natie Commissie dat de Raad zich steeds middels 
stemming tijdig kan uitspreken. Indien het vereiste 
aantal stemmen niet wordt behaald en het besluit 
derhalve niet tot stand kan komen, lijkt een nieuw 
voorstel van de Commissie aangewezen. 

3. "Acte unique" 
Dit betreft de vraag of van Nederlandse zijde akkoord kan worden 
gegaan met het opnemen van de conferentie-resultaten ex art. 236 
EG-Verdrag en die op het gebied van het EPS in één verdrag, dat 
vervolgens voorzien wordt van een preambule plus enkele algemene 
bepalingen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde het Nederlandse 
standpunt dat met de "acte unique" kan worden akkoord 
gegaan, alsmede met de in de preambule en Algemene 
artikelen gebezigde formuleringen welke mede voorzien 
in een ontwikkeling naar de Europese Unie. Indien 
andere Lidstaten deze tekst niet kunnen aanvaarden dan 
kan Nederland instemmen met een op dit punt versober
de tekst. De Coördinatie Commissie meende tevens dat 
de thans voorliggende Algemene artikelen de Neder
landse instemming kunnen ontvangen. Hierin wordt im
mers uitsluitend voorzien in de samenstelling van de 
Europese Raad zonder dat een nadere taakomschrijving 
wordt gegeven van dit lichaam. De eigen bevoegdheden 
van de Gemeenschapsorganen worden bovendien in een 
vervolgartikel nogmaals uitdrukkelijk bevestigd. 

De Coördinatie Commissie besprak voorts de mogelijkheid om in de 
preambule van de "acte unique" ook een tekst overeen te komen 
aangaande nieuwe terreinen van de Gemeenschap welke de be
staande economische grenzen van het actieterrein der Gemeen
schap zouden te buiten gaan. 

De Coördinatie Commissie meende dat het niet oppor
tuun is dergelijke pogingen thans te ondernemen aange
zien het beleidsdebat waartoe dergelijke poging aanlei
ding zou geven, te Luxemburg uitdrukkelijk werd afge
sloten. 

Voorts besteedde de Coördinatie Commissie aandacht aan de vraag 
hoe te handelen ware m.b.t. de nog niet behandelde onderwerpen. 



De Coördinatie Commissie meende dat van Nederlandse 
zijde medegewerkt diende te worden aan een gespreks
ronde waarin nagegaan wordt of consensus t.a.v. hierbe-
doelde onderwerpen op de kortste termijn haalbaar zou 
zijn. In deze ronde zouden ook de Nederlandse voorstel
len m.b.t. de ontwikkelingssamenwerking en de cultuur 
dienen te worden gepresenteerd. 
V.w.b. de nog resterende onderwerpen van andere land
en zou medewerking gegeven kunnen worden tot opne
ming van de Belgische tekst m.b.t. de mensenrechten en 
de Duitse tekst m.b.t. de dierenbescherming, e.e.a. 
uitsluitend onder voorbehoud van vormtechnische aard. 

5. In een speciale werkgroep wordt thans in Brussel onderzocht in 
hoeverre m.b.t. de voorstellen van de president van het Hof van 
Justit ie op korte termijn medewerking kan worden verkregen van 
alle lidstaten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde op dit punt dat 
van Nederlandse zijde maximaal getracht zou worden 
deze voorstellen te realiseren, evt. door een apart 
onderhandelingscircuit daarvoor te voorzien. De voor
zieningen kunnen dan zo nodig worden opgenomen in 
een apart Protocol terzake. 

6. Tenslotte besprak de Coördinatie Commissie de verdere gang van 
zaken m.b.t. de resultaten van Luxemburg. 

de Coördinatie Commissie concludeerde dienaangaande 
dat thans zo spoedig mogelijk, nadat de besluitfase van 
de conferentie met de bijeenkomst van de Ministers van 
Buitenlandse Zaken van 16/17 december zou zijn afge
sloten, een groep van juristen-linguisten in Brussel de 
opdracht zou moeten ontvangen over te gaan tot het 
vereiste "toilet te juridique" van de teksten en tot het 
gereed maken van de ondertekeningsakte. 
De Coördinatie Commissie acht te het van groot belang 
dat de resultaten van Luxemburg aldus zo spoedig 
mogelijk worden geconsolideerd en gefinaliseerd tenein
de t e voorkomen dat heronderhandelingen terzake zou
den gaan plaatsvinden. De conferentieresultaat zouden 
aldus uiterlijk eind januari dienen te worden onderte
kend. Van Nederlandse zijde zullen ook de nodige orga
nisatorische voorzieningen getroffen moeten worden 
opdat de hiervoorziene activiteit , welke overloopt in 
het Nederlandse voorzitterschap, op zo adequaat mo
gelijke wijze binnen de voorziene termijn wordt afge
werkt. 

4.2. Textiel 

De Raad zal mogelijk voor de eerste maal geconfronteerd worden 
met het Commissievoorstel inzake de toekomst van het multivezel-
akkoord, dat nog niet bekend is. 



De Coördinatie Commissie was van oordeel dat voor een eerste 
discussie teruggegrepen kan worden op de conclusies van 16 juli jl., 
voorbereid in de IRHP. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
indien het tot een eerste tafelronde over de voorstellen 
komt, zich baserend op de conclusies van de Coör
dinatie Commissie van 16 juli 1985, zal stellen dat deze 
voorstellen in onvoldoende mate tegemoet komen aan 
de eis dat het nieuwe textielregiem garanties in zich 
dient te dragen voor een terugkeer op korte termijn tot 
een volledige toepassing van de GATT-bepalingen. Er 
dient derhalve te worden besloten tot een aanzienlijke 
mate van liberalisatie v.w.b. het aantal produkten en 
landen, terwijl tevens duidelijk dient te zijn dat dit de 
laatste keer is dat het MVA wordt verlengd. 
V.w.b. het tijdschema van de onderhandelingen conclu
deerde de Coördinatie Commissie dat Nederland zich 
verzet tegen de gedachte dat met onderhandelingen 
over de bilaterale akkoorden moet worden begonnen nog 
voor er overeenstemming bestaat over de algemene 
lijnen van het toekomstig textielregiem. 

4.3. Betrekkingen EG-EVA 

De Raad zal gevraagd worden goedkeuring te hechten aan een 
gewijzigd onderhandelingsmandaat voor de Commissie t.b.v. de 
onderhandelingen over de aanpassingsprotocollen als gevolg van de 
toetreding van Spanje en Portugal. Deze onderhandelingen zijn 
geblokkeerd, aangezien de EVA-landen van oordeel zijn dat het 
huidige mandaat in strijd is met de beginselen van gelijkheid en 
reciprociteit , waarop de vrijhandelsakkoorden met de EG zijn 
gebaseerd. Zij wensen geleidelijke tariefafbraak voor industriepro-
dukten door Spanje en de EVA-landen i.p.v. onmiddellijke toepas
sing van nulrechten voor de invoer van Spaanse industrieprodukten. 
Voorts verlangen zij een soortgelijk invoermechanisme voor Portu
gese textiel als de huidige Gemeenschap voor zichzelf heeft 
bedongen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat herziening 
van het communautaire standpunt in de onderhande
lingen noodzakelijk is. Daartoe zal Nederland actieve 
steun verlenen aan een verzoek van de Commissie tot 
het toestaan van grotere flexibiliteit in de onderhande
lingen dan o.g.v. het huidige mandaat mogelijk is. Het 
oorspronkelijke mandaatsvoorstel van de Commissie van 
12 augustus kan daarbij als leidraad dienen. 
Op de Spaanse en Portugese delegaties zal een dringend 
beroep worden gedaan tot een constructieve opstelling, 
ook in het licht van hun eigen belang. 

Met een standstill-regeling in afwachting van definitie
ve resultaten met de EVA-landen kan worden inge
stemd. 



4.4. Diversen 
informatie inzake een programma voor Europese jonger-
envrijwilligers 

De Raad zal worden geïnformeerd over het Frans/Duitse program
ma over uitzending van vrijwilligers naar verschillende Sahellan-
den, waartoe tijdens de recente Frans/Duitse topconferentie werd 
besloten. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat bij dit plan de 
nodige vraagtekens gezet moeten worden. Met name moet worden 
nagegaan in hoeverre deze 'gedachte eventueel op communautair 
niveau vorm kan krijgen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat kennis zal 
worden genomen van het Frans/Duitse programma in
zake de inzet van (jonge) Europese vrijwilligers in 
ontwikkelingslanden. Indien de ervaringen in het kader 
van dit programma te zijner tijd als positief geken
schetst kunnen worden, zal Nederland een analoog ini
tiatief op communautair niveau welwillend bestuderen. 

5. Diversen 
a. Frans voorstel van Europese kankerbestrijding 

President Mitterrand heeft in een brief aan de voorzitter van de 
Europese Raad aandacht gevraagd voor een Frans document inzake 
kankerbestrijding. Dit onderwerp, dat niet tijdens de Europese 
Raad is behandeld, ligt nu voor aan de Raad. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de Commissie eveneens 
een voorstel voor een communautair actieprogramma ter bestrij
ding van kanker heeft ingediend, dat positief is ontvangen. Bezien 
zal worden in hoeverre het Franse plan een nuttige aanvulling 
vormt op het Commissievoorstel. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
met belangstelling kennis zal nemen van het Franse 
document waarin een actieprogramma ter bestrijding 
van kanker wordt voorgesteld. Ook de Europese Com
missie heeft zeer recent een voorstel voor een Com
munautair actieprogramma voor kankerbestrijding inge
diend. De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
Commissievoorstel als uitgangspunt voor de discussie 
zal moeten dienen. Onderzocht zal worden in hoeverre 
het Franse programma een nuttige aanvulling vormt op 
de door de Commissie voorgestelde acties. Gestreefd 
wordt naar aanvaarding van een Europees programma 
ter bestrijding van kanker in de gezondheidsraad van 29 
mei 1986. 

b. Nota dereguleringsprocedure 

Ingevolge het kabinetsbeleid inzake deregulering en de Nederlandse 
interventie terzake in de Interne Marktraad van februari 1985 is 

o / een nota opgesteld (zie bijlage) met globale instructies t.b.v. 
Nederlandse delegaties in het Brusselse overleg. 



De Coördinatie Commissie meende dat met de voorgestelde proce
dures kan worden ingestemd indien zij niet leiden tot een vertra
ging van de besluitvorming in Brussel. Na een proefperiode zullen 
de procedures zonodig opnieuw worden bezien. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat met de 
ontwerp-instructie inzake de deregulering op Europees 
niveau kan worden ingestemd. In de loop van 1986 kan 
worden besloten tot bijstelling van deze procedure-
afspraak, aan de hand van inmiddels verkregen ervaring. 

DIE, 9 december 1985 


