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2. Intergouvernementele Conferentie 

De Coördinatie Commissie besprak de stand van zaken in de 
Intergouvernementele Conferentie. Geconstateerd werd dat in deze 
fase van de onderhandelingen het overzicht over de diverse beleids
terreinen die in discussie zijn gemakkelijk verloren raakt, omdat 
met grote regelmaat nieuwe tekstvoorstellen op tafel komen. 
Onder deze omstandigheden achtte de Coördinatie Commissie het 

/ • gewenst in een nota de belangrijkste resterende vraagpunten voor 
de Ministerraad uiteen te zetten, waarbij de consequenties van 
bepaalde beleidskeuzes zoveel mogelijk zullen worden aangestipt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de be
windslieden van Buitenlandse Zaken verslag zullen uit
brengen over de stand van zaken in de Intergouverne
mentele Conferentie. Voorts zal aan de Ministerraad 
een nota worden voorgelegd waarin t.a.v. de onderwer
pen van de Intergouvernementele Conferentie de res
terende vraagpunten zullen worden geformuleerd. Deze 
nota moet de Ministerraad in staat stellen zich een 
gedegen oordeel te vormen over de besluiten die ver
moedelijk door de Europese Raad zullen moeten worden 
genomen. 

3. Voorbereiding ALGEMENE R A A D d.d. 25/26 november 1985 

3.1. Voorbereiding ER 

De Coördinatie Commissie stelde vast dat tijdens het zogenaamde 
Gymnich-overleg van 26/27 oktober j l . de volgende punten voor 
behandeling door de Europese Raad zijn overeengekomen: 
de economische en sociale situatie in de Gemeenschap 
de Intergouvernementele Conferentie 
verbetering functioneren Europese Raad 
resultaten van de Eureka-conferentie van Hannover 

- EPS, waaronder in ieder geval het Top-overleg te Genève. 

De Coördinatie overwoog dat de eerste twee punten centraal 
dienen te staan in de Europese Raad. T.a.v. de voorbereiding van 
het agendapunt economische en sociale situatie in de Gemeenschap 
werd geconstateerd dat de Ecofinraad van 18 november jl. nauwe
lijks een bijdrage heeft kunnen leveren. Het gebruikelijke document 
van de Commissie voor de Europese Raad zal pas in de loop van de 
volgende week verschijnen. Bepaling van het Nederlandse standpunt 
zal derhalve eerst kunnen geschieden in de REZ van 29 november 
a.s. 
Voor wat betreft de Intergouvernementele Conferentie verwees de 
Coördinatie Commissie naar het gestelde onder punt 2 hierboven. 
De voorstellen voor verbetering van het functioneren van de 
Europese Raad zijn vervat in de brief van de Minister-President 

/ . aan zijn Luxemburgse collega (zie bijlage). 
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De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Inter
gouvernementele Conferentie centraal diende te staan 
in de besprekingen van de Europese Raad. Het is van 
het grootste belang dat aldaar concrete besluiten wor
den genomen over aanpassing van het EG-verdrag, aan
gezien een dergelijke gelegenheid zich voorlopig niet 
opnieuw zal voordoen. Voor het overige verwees de 
Coördinatie Commissie naar punt 2 van deze conclusies 
en naar de Nota, die t.b.v. de Nederlandse inbreng in de 
Europese Raad is opgesteld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat van 
Nederlandse zijde getracht zal worden verbeteringen 
aan te brengen in het functioneren van de Europese 
Raad waarbij eveneens vermindering van de vergader
frequentie tot twee keer per jaar zal worden voorge
steld. De Nederlandse opvattingen zijn neergelegd in de 
brief die de Minister-President heeft verzonden aan zijn 
Luxemburgse collega. 

De Coördinatie Commissie was voorts van mening dat 
ook aan de behandeling van de economische en sociale 
situatie in de Gemeenschap door de Europese Raad de 
nodige aandacht diende te worden gegeven. Het Neder
landse standpunt terzake van dit agendapunt zal worden 
afgerond na ontvangst van het desbetreffende Commis
siedocument. 

Tenslotte concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
de Europese Raad niet langdurig zou behoeven stil te 
staan bij de resultaten van de tweede Eureka-conferen-
tie te Hannover. 

3.2. Japan 

De Commissie zal aan de Raad verslag uitbrengen van haar 
besprekingen op ministerieel niveau in Tokio op 16/18 november jl. 
Vermoedelijk zal de Commissie een tweede Mededeling aan de 
Raad toezenden, waarin maatregelen zijn voorgesteld die de Ge
meenschap tegenover Japan zou kunnen nemen. 

De Coördinatie Commissie acht te het niet nodig t.a.v. 
dit agendapunt conclusies te trekken, aangezien niet 
voorzien wordt, dat in de Algemene Raad een inhoude
lijke discussie zal worden gevoerd. 

3.3. Middellandse Zeebeleid 

Het voorzitterschap heeft zich voorgenomen om de Raad een 
beslissing te laten nemen over een globaal onderhandelingsmandaat 
inzake de aanpassing van de betrekkingen met de Middellandse 
Zeelanden in het licht van de toetreding van Spanje en Portugal. 
Dit mandaat omvat zowel de handel als een globale indicatie 
inzake de economische samenwerking met de betrokken landen, 
hoewel dit laats te feitelijk vooruit loopt op de discussie over de 



vernieuwing van de Financiële Protocollen, die pas in de loop van 
1986 zal plaatsvinden. 
De Coördina t ie Commissie was van oordeel dat in deze fase van de 
besprekingen geen toezeggingen zouden moeten worden gedaan 
o m t r e n t de hoogte van de financiële hulp. Nie t temin gebiedt de 
r ea l i t e i t t e erkennen dat de onderhandelingen niet zullen kunnen 
worden afgerond zonder zekere indicat ies t .a .v . he t samenwerk-
ingsvolet . Voor het overige meende de Coördinat ie Commissie dat 
he t Neder landse s tandpunt t e r z a k e van dit dossier geen aanpassing 
behoef t . 

De Coördina t ie Commiss ie concludeerde dat onverkort 
d ient t e worden vastgehouden aan de toezegging van de 
Raad en het Gymnich-over leg om de t radi t ionele handel 
der MZ-landen t e handhaven. Nederland zal het voorzi t 
t e r s c h a p kracht ig s teunen in de poging om dit t e 
bere iken . Verdere aan tas t ing van het Commissievoor
s te l is ongewenst . Voorkomen dient t e woren dat he t 
dossier wordt voorgelegd aan de Europese Raad, die 
zich op andere onderwerpen zal moeten concen t re ren . 
Ten aanzien van de economische samenwerking kan 
worden inges temd me t het Commiss iedocument . In deze 
fase is he t opnemen van specif ieke c r i t e r i a voor de (pas 
in 1986 vas t t e s tel len) f inanciële protocollen p rema
tuur en ongewens t . 

De Coörd ina t i e Commiss ie concludeerde t ens lo t t e dat 
de Neder landse concess ie inzake snijbloemen gekoppeld 
blijft aan de vast legging van afspraken me t Israël 
o m t r e n t he t t egengaan van mark tve r s to r ing . 

3A. Bet rekkingen m e t VS 

Naar ve rwach t ing zal in de Algemene Raad aandach t worden 
gegeven aan de zorgel i jke handelsbe t rekkingen tussen de G e m e e n 
schap en de VS. Daarbij zal naar ve rwach t ing gesproken worden 
over de p rob lemat iek van de c i t rus junc to de r e s t i t u t i e s op pas ta , de 
p rob lemat i ek van de s t aa l expor t en naar de VS en he t vraagstuk van 
frui t in blik, waarover een GATT-panel de Gemeenschap in gebreke 
hee f t ges te ld . 

De Coörd ina t i e Commiss ie conc ludeerde da t de han
delspol i t ieke geschil len tussen de Gemeenschap en de 
VS aanleiding vormen to t e rns t ige bezorgdheid. De 
Commiss i e zal onverminderd moeten blijven s t reven 
naa r verminder ing van de handelspol i t ieke spanningen, 
m e t inach tneming van de belangen van de Gemeenschap 
en de individuele L ids t a t en . 

3.5. EFRO 

De Raad zal een beslui t nemen over Commiss ievoors te l len uit 
1984, die een aanvull ing vormen op de t w e e d e reeks van m a a t r e 
gelen uit de quota-vr i je sec tor van he t Europees Fonds voor de 
Regiona le Ontwikkel ing (EFRO). Het be t r e f t hier ac t i e s t .b .v . in 
verval g e r a a k t e indus t r ië le regio 's . 



De Coördinatie Commissie was van oordeel dat de voorgestelde 
uitbreiding van het geografisch toepassingsgebied van deze acties 
tot nieuwe regio's in de huidige lidstaten op gespannen voet staat 
met het beginsel, dat de middelen van de structuurfondsen vooral 
moeten worden aangewend t.b.v. de nieuwe Lidstaten Spanje en 
Portugal. Nederland zal in de Raad aandacht vragen voor dit 
vraagstuk. Indien besluitvorming onafwendbaar is, zal van Neder
landse zijde een verklaring worden afgelegd waarin de bezwaren 
nader worden uiteengezet. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de aanvul
lende Commissievoorstellen voor een reeks van acties 
t.b.v. regio's, die door de economische crisis zijn ge
troffen, niet stroken met het Nederlandse beleid om de 
middelen uit de structuurfondsen in belangrijke mate te 
gaan benutten t.b.v. de nieuwe lidstaten. Uitbreiding 
van het geografische toepassingsgebied tot nieuwe re
gio's in de huidige lidstaten vermindert immers de 
beschikbare middelen van de Fondsen. 
De Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat 
Nederland uiteindelijk besluitvorming in de Raad niet in 
de weg zal staan. In die situatie zal dan ook ingestemd 
moeten worden met de door de Commissie voorgelegde 
ontwerp-verklaring voor de Raadsnotulen m.b.t. de door 
enkele lidstaten voorgestelde nieuwe regio's. Opneming 
van Duinkerken in de Scheepsbouwactie is echter niet 
aanvaardbaar omdat deze regio niet voldoet aan de door 
de Commissie gehanteerde criteria. Hoogstens zou 
Duinkerken expliciet vermeld kunnen worden in de 
notulenverklaring, mits dan ook de Nederlandse en 
Belgische regio's daarin genoemd worden. 
Nederland zal in geval van besluitvorming door de Raad 
een verklaring in de Raadsnotulen laten opnemen, waar
in de Nederlandse bezwaren zijn uiteengezet. 

Voorbereiding BEGROTINGSRAAD d.d. 28 november 1985 

M . Begroting 1986 

De Raad zal het voorontwerp voor de Begroting van 1986 in tweede 
lezing behandelen, waarbij ondermeer besluitvorming dient plaats 
te vinden over de door het Europese Parlement in eerste lezing 
aangenomen wijzigingsvoorstellen en amendementen. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat er in het algemeen 
geen aanleiding bestond om af te wijken van de conclusies van de 
Raad in eerste lezing. Naar verwachting zullen ook Frankrijk en 
het VK een restrictieve opstelling kiezen. Weliswaar dient zoveel 
mogelijk te worden voorkomen dat het Nederlandse voorzitterschap 
onnodig wordt belast met begrotingsperikelen, maar de Coördinatie 
Commissie meende dat het Europees Parlement het vermoedelijk 
niet op een crisis zou laten aankomen. 
T.a.v. de lasten van het verleden achtte de Coördinatie Commissie 
additionele middelen ongewenst. Voor wat betreft de kosten van 
toetreding dient de nodige ruimte in beginsel te worden gevonden 
door "in te dikken" binnen de Fondsen. Voorts zou het Europees 



Parlement zijn marge van 217 MECU inzake de structurele Fondsen 
voor dit doel moeten aanwenden. In het uiterste geval kan worden 
ingestemd met een extra verhoging tot maximaal 300 MECU aan 
betalingskredieten. Bij de bepaling van de vastleggingskredieten 
t.a.v. de uitbreiding dient naar vermogen gewaakt te worden tegen 
verzwaring van de problematiek van de lasten uit het verleden. 
Tenslotte stelde de Coördinatie Commissie dat het Europees Par
lement in eerste lezing een symbolisch bedrag op de lijn heeft 
geplaatst v.w.b. de noodvoedselhulp. Nederland kan deze bena
dering ondersteunen, aangezien hiermee een instrument is gescha
pen om de nodige middelen snel te mobiliseren in geval van nieuwe 
noodsituaties in Afrika. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich bij de behandeling van de Begroting 1986 in tweede 
lezing restrictief zal opstellen. Erkend wordt dat tegen
over Spanje en Portugal verplichtingen bestaan die 
zullen worden gehonoreerd. Daarbij zal Nederland stre
ven naar een regeling volgens welke de benodigde 
bedragen zoveel mogelijk onder de bestaande plafonds 
van de structuurfondsen worden gevonden. Het Euro
pees Parlement zou de beschikbare marge onder het 
MSP (217 MECU) in beginsel dienen in te zetten t.b.v. 
de nieuwe lidstaten. Aanvaard wordt tevens dat daaren
boven nog een zekere verhoging van de begroting onver
mijdelijk zal zijn. Gedacht wordt aan 300 MECU aan 
betalingskredieten. De Coördinatie Commissie meende 
in dit verband dat de vastleggingskredieten op een 
zodanig niveau zullen moeten worden vastgesteld, dat 
daarmee het probleem van lasten uit het verleden niet 
op onverantwoorde wijze wordt verzwaard. 
De Coördinatie Commissie concludeerde tegen extra 
verhoging voor de lasten uit het verleden. Tenslotte 
stemde de Coördinatie Commissie in met het amende
ment van het Europees Parlement inzake noodvoedsel
hulp, inhoudend de inschrijving van een symbolisch 
bedrag op de lijn. 

5. Notitie Interne Markt 

De Coördinatie Commissie besprak de notitie betreffende de 
aanpak van het Witboek Interne Markt (zie bijlage), die is opgesteld 
door de desbetreffende "Task-Force". De Coördinatie Commissie 
besloot de notitie ongewijzigd ter goedkeuring voor te leggen aan 
de Ministerraad. 

DIE, 20 november 1985 


