
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie» en Associatieproblemen d.d. 10 februari 
1986 

1. Voorbereiding Algemene Raad d.d. 17/18 februari 
1986 

1.1 Resoluties EP 

Het VOORZITTERSCHAP zal de aandacht van de Raad 
vragen voor een aantal resoluties, die het Euro
pees Parlement heeft aangenomen in de zitting 
van 13 tot 17 januari 1986. Het betreft resolu
ties over de uitvoering van het Witboek Interne 
Markt, de gemeenschappelijke verklaring van het 
Europees Parlement, de Commissie en Raad over 
bestrijding van rascisme en fascisme in Europa, 
de aanvaarding van de Acte Unique en tenslotte 
vergroting van de Europese uitvoer naar Japan. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat bijzondere aandacht zal 
worden gegeven aan de resoluties 
nr. 7, 23, 34 en 35 van het EP uit 
de zitting 13-17 januari. 

1.2 ACS-Suiker 

De Raad zal een besluit moeten nemen over het 
verzoek van de ACS-landen om een speciale ACS-EG 
Raad te houden n.a.v. de problemen rond het 
vaststellen van de prijs voor ACS-suiker. De 
Gemeenschap heeft een onderscheid gemaakt in de 
prijsverhoging voor witte suiker, resp. ruwe 
suiker. De ACS-landen, die overwegend ruwe sui
ker exporteren naar de Gemeenschap, wensen hier
voor dezelfde prijsverhoging die de Gemeenschap 
voor witte suiker heeft vastgesteld. De Gemeen
schap heeft een compromisvoorstel uitgewerkt. 
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inhoudend een prefixatie van monetair compense
rende bedragen voor ACS-suiker met daaraan ge
koppeld de verlenging van de verklaring van de 
voormalige Commissaris Pisani uit 1981. Op deze 
wijze wordt aan de ACS landen voor de toekomst 
een zekere garantie geboden dat prijsverhoging 
voor ruwe en witte suiker in principe gelijk zal 
zijn. De Coördinatie Commissie meende echter dat 
deze verklaring niet voldoende zal zijn om de 
ACS-landen te laten terugkomen op hun voornemen 
om een speciale Raadszitting te vragen. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat ingestemd kan worden met 
het Voorzitterschapsaanbod aan de 
ACS-staten. Dit houdt in de pre
fixatie van monetair compenserende 
bedragen (mcb's) voor ACS-suiker, 
gecumuleerd met een verlenging van 
de Pisani-verklaring uit 1981. Dit 
is een verklaring die ertoe strekt 
dat, behoudens enkele correcties en 
buitengewone omstandigheden, de 
verhoging van de gegarandeerde 
prijs voor ruwe suiker, ingevoerd 
uit de ACS-landen, in de toekomst 
overeen zal komen met de verhoging 
van de interventieprijs voor witte 
suiker. 
Indien de ACS-staten het 
communautaire aanbod niet accepta
bel achten en insisteren op een 
buitengewone ACS-EEG "suiker" 
Raadszitting, dan zal het Voorzit
terschap in overleg met de ACS-
staten hiervoor een datum bepalen. 

1.3 Associatieraad EG-Turkije 

De Raad zal zich buigen over de vraag op welke 
wijze de betrekkingen met Turkije kunnen worden 



genormaliseerd. In het bijzonder zal worden na

gegaan op welk tijdstip een Associatieraad met 

Turkije kan worden gehouden. 

De Coördinatie Commissie constateerde dat Dene

marken een zekere flexibiliteit geeft getoond 

t.a.v. Turkije. De Griekse positie blijft echter 

vooralsnog onduidelijk; gerekend moet worden op 

de nodige weerstand van die zijde. Nederland 

acht geleidelijke normalisatie mede opportuun om 

met Turkije in gesprek te komen over de proble

matiek van de Turkse werknemers. Krachtens het 

Associatie-verdrag dient vanaf 1 december 1986 

een regeling terzake te worden getroffen, geïn

spireerd op het vrij verkeer van werknemers bin

nen de Gemeenschap. 

Het VOORZITTERSCHAP zal t.b.v. de Associatieraad 

een agenda uitwerken, die zowel ruimte biedt 

voor een algemene discussie over de stand van 

zaken binnen de Associatie-overeenkomst als voor 

enkele specifieke gespreksonderwerpen. 

De Coördinatie Commissie conclu

deerde dat na de schikking inzake 

de statenklacht tegen Turkije een 

geleidelijke normalisatie van be

trekkingen met Turkije in het kader 

van de Associatie-overeenkomst ge

wenst is. Daartoe zal worden ge

tracht om bij voorkeur in maart 

a.s. een Associatieraad EG-Turkije 

te doen plaatsvinden. Een dergelij

ke Raad dient in de eerste plaats 

gelegenheid te bieden aan een alge

mene bespreking van de stand van 

zaken in de Associatie

overeenkomst. Daarnaast zouden ook 

enige onderwerpen van meer speci

fieke aard kunnen worden besproken. 

Te denken ware aan de deblokkering 



van enige financiële verplichtingen 
van relatief geringe omvang alsook 
aan de goedkeuring van het aanpas
singsprotocol inzake de Griekse 
toetreding. Een tweede Associatie
raad kan later in het jaar worden 
geconvoceerd alwaar onderhandelin
gen dan zullen dienen plaats te 
vinden m.b.t. handelspolitieke, 
financiële en sociale onderwerpen, 
w.o. het werknemersverkeer. 
De Commissie dient te worden ge
vraagd de voorbereiding van de con
crete agendapunten van de eerste 
zitting van de Associatieraad ter 
hand te nemen. 

1.4 Aanpassing EVA-accoorden i.v.m. uitbreiding EG 

De Raad zal zich buigen over de aanpassingspro
tocollen met de EVA-landen, die in beginsel op 1 
maart 1986 in werking zouden moeten treden. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de re
sultaten van de Commissie-onderhandelingen met 
de EVA-landen nog niet bekend zijn. T.a.v. het 
contingent voor levende runderen vanuit Oosten
rijk bestaat nog een probleem. Dit geldt in nog 
sterkere mate voor het textielregime dat na de 
toetreding van Portugal zal gelden met de reste
rende EVA-landen. Dit laatste vraagstuk werkt 
ook door t.a.v. de onderhandelingen over het 
Multivezelakkoord (die hierna punt 1.6). Por
tugal heeft grote moeite met de beperkingen voor 
zijn textielexport, die tijdens de toetredings
onderhandelingen zijn opgelegd. De resterende 
EVA-landen zijn op hun beurt niet bereid om aan 
Portugal een gunstiger exportregime voor tex
tielproducten toe te staan dan de oude Tien aan 
Portugal hebben toegekend. 



Het VOORZITTERSCHAP zal trachten tijdens deze 
Raadszitting een besluit te nemen over het on
derhandelingspakket, desnoods met uitzondering 
van de vraagstukken inzake textiel en runderen. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat een voor alle partijen 
bevredigend onderhandelingsresul-
taat zal moeten worden voorgelegd 
aan de Algemene Raad. 
Tevens zal tijdig een autonoom 
regime moeten worden voorbereid, 
dat op 1 maart 1986 van kracht 
dient te worden. 
Voor de problematiek van de Portu
gese textielexport, waarover wel
licht geen besluit kan vallen in 
deze Raad, zal zo spoedig mogelijk 
een oplossing moeten worden uitge
werkt, mede gezien de samenhang met 
de onderhandelingen over het 
Multivezelaccoord. 

1.5 Aanpassing MZ-accoorden i.v.m. uitbreiding EG 

Het is niet geheel zeker of de Commissie haar 
rapport over de stand van zaken m.b.t. deze on
derhandelingen tijdig zal kunnen voorleggen. De 
Commissie is thans bezig met de tweede 
onderhandelingsronde. 

De Coördinatie Commissie was van oordeel dat 
spoedige afronding van de onderhandelingen ge
wenst is. Voorkomen dient echter te worden dat 
enkele lidstaten tijdens deze Raadszitting zul
len aandringen op bijstelling van het Commissie 
mandaat in restrictieve zin. 
De Coördinatie Commissie nam voorts kennis van 



de besprekingen over de uitwerking van de con
cessie inzake (Israëlische) snijbloemen. Het is 
te verwachten dat hiervoor een bevredigende re
geling wordt gevonden, mede n.a.v. de besprekin
gen die Israël terzake in den Haag heeft 
gevoerd. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat een spoedige afronding 
van de onderhandelingen inzake de 
EG-MZ-accoorden gewenst is, mede 
omdat het ongewenst is wanneer deze 
zullen samenvallen met de communau
taire discussie over de vernieuwing 
van de financiële protocollen. 
Voor het overige concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat een 
Raadsdiscussie over dit agendapunt 
ongewenst is, indien de Commissie 
het toegezegde onderhandelingsre
sultaat niet tijdig aan de Raad 
heeft voorgelegd. In dat geval be
staat immers het risico dat bepaal
de lidstaten zullen trachten het 
Commissie-mandaat verder in te 
perken. 

1.6 Multivezelaccoord (MVA) 

De Raad zal trachten tijdens deze zitting zoveel 
mogelijk voortgang te maken met de vaststelling 
van het Commissie-mandaat voor de verlenging van 
het MVA. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat de on
derhandelingen ondanks een zeer hoog vergader
tempo in Brussel moeizaam verlopen. Dit hangt 
samen met de complexiteit van de materie en de 
uiteenlopende opvattingen van de lidstaten ter
zake van liberalisering van het MVA. M.n. Portu
gal heeft zich restrictief opgesteld, hetgeen 



o.m. toe te schrijven is aan de beperkingen die 
tijdens de toetredingsonderhandelingen in 1982 
opgelegd zijn door de toenmalige EG-lidstaten. 
Nederland had destijds al moeite met deze beper
kingen en heeft derhalve begrip voor het Portu
gese standpunt dat versoepeling van het MVA-
regime voor derde landen ook zal moeten doorwer
ken naar de Portugese exportmogelijkheden binnen 
de Gemeenschap. Hiertoe zou protocol 17 bij het 
toetredingsverdrag met de nodige souplesse moe
ten worden uitgevoerd. 

Het VOORZITTERSCHAP zal zich inzetten om op 
deelonderwerpen danwel v.w.b. het gehele onder
handelingspakket tot besluitvorming te komen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde 
./. conclusies van IRHP-nota 86/5 def 

van 20 januari jl. waarmee Neder
land met een flexibele houding 
voorlopig in de onderhandelingen 
vooruit kan. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat Nederland begrip heeft 
voor het Portugese standpunt dat 
versoepeling van het externe tex-
tielregime zou moeten leiden tot 
vergroting van de Portugese textie-
luitvoer naar de Gemeenschap van de 
Tien. 

1.7 Japan 

Tijdens de Raad zal wederom een discussie 
plaatsvinden over de betrekkingen tussen de EG 
en Japan aan de hand van een Commissie-document, 
dat eerste zeer onlangs is ontvangen. 
De Coördinatie Commissie constateerde dat de 
late onvangst van dit document verhinderd heeft 



dat de normale procedures binnen Nederland kun

nen worden gevolgd. Het stuk zal op 12 dezer in 

de IRHP worden besproken. De conclusies hiervan 

zullen zo spoedig mogelijk aan de Ministerraad 

toegaan. Overigens achtte de Coördinatie Commis

sie het waarschijnlijk dat een inhoudelijke 

Raadsbehandeling eerst mogelijk zal zijn in de 

maart-zitting van de Algemene Raad. 

De Coördinatie Commissie conclu

deerde dat de voorbereiding voor 

dit agendapunt zal plaatsvinden in 

de IRHP van 12 februari a.s. 

1.8 Citrus-problematiek VS 

Vermoedelijk zal de Commissie verslag uitbrengen 

over de laatste stand van zaken rond de Ci-

trusproblematiek met de VS. De VS namen op 1 

november 1985 retaliatiemaatregelen n.a.v. Ame

rikaanse klachten over de preferentiële behande

ling van invoer door de EG van citrus uit de 

Middellandse Zee-landen. De EG retaliëerde ver

volgens met verhoging van de invoertarieven voor 

citroenen en walnoten uit de VS. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van de dis

cussie die de VS op gang heeft gebracht met de 

lidstaten over de invoerregeling voor maïs en 

sorghum, die op 1 maart a.s. in Spanje en Portu

gal van kracht zal worden. De Coördinatie Com

missie was van oordeel dat hier een mogelijk 

nieuw probleem gaat ontstaan in de verhouding 

met de VS. 

De Coördinatie Commissie conclu

deerde dat het wenselijk zou zijn 

als de Commissie voor de citrus-

prolematiek op korte termijn tot 

een compromis met de VS zou komen. 



1.9 Diversen 
Associatieraad EG-Egypte 

De Raad zal de voorbereiding afronden voor de 
Associatieraad EG-Egypte, die en marge van de 
Raadszitting zal plaatsvinden. 
De Coördinatie Commissie meende dat dit punt 
geen problemen zal opleveren. 

De Coördinatie Commissie conclu
deerde dat kan worden ingestemd met 
de geannoteerde agenda voor de sa
menwerkingsraad EG-Egypte. De Raad 
kan accoord gaan met de conclusies 
van het Samenwerkingscomité EG-
Egypte . 

2. Diversen 
Notitie Standstill BTW-tarieven en accijnzen 

De Coördinatie Commissie besprak de notitie van 
het Ministerie van Financiën, die door de Minis
terraad van 7 februari j.1. verwezen is naar de 
Coördinatie Commissie. Van de zijde van het Mi
nisterie van Financiën werd toegelicht dat de 
nota slechts was voorgelegd om duidelijk te ma
ken wat de begrotingspolitieke consequenties van 
een standstill kunnen zijn. De Coördinatie Com
missie was echter van oordeel dat de nota onvol
doende aanknopingspunten biedt voor een verant
woorde afweging van de voor- en nadelen van de 
standstill. Het voorleggen van een enkel aspect 
van de problematiek leidt tot een onevenwichtige 
oordeelsvorming, die het Nederlandse VOORZITTER
SCHAP van de ad hoe groep voor fiscale harmoni
satie in Brussel kan prejudiciëren. De Coördina
tie Commissie meende dat deze groep, die een 
cruciale rol speelt in de uitwerking van het 
Witboek Interne Markt op het gebied van de fi
scale harmonisatie, niet op voorhand belast moet 



worden met het in de notitie omschreven aspect. 
Veeleer moet de groep het Commissie-voorstel van 
november 1985 inzake de standstill in zijn tota
liteit bezien. 

De Coördinatie Commissie consta
teerde dat het voorstel van de Com
missie van 20 november 1985 voor 
een richtlijn tot instelling van 
een standstill voor BTW en accijn
zen onderdeel uitmaakt van Deel III 
van het Witboek en voor 1986 ter 
besluitvorming op de agenda van de 
Raad staat. 
De Coördinatie Commissie achtte het 
niet zinvol om thans reeds één ele
ment van het complex van voorstel
len in deel III inhoudelijk te 
bespreken, nu de ad hoe groep van 
hoge ambtenaren nog aan het begin 
staat van zijn werkzaamheden. De 
Coördinatie Commisie concludeerde 
dat oordeelsvorming over de inhoud 
van de notitie de uitkomst van het 
debat in de ad hoe groep onnodig 
zou prejudiciëren. 
De Coördinatie Commissie achtte het 
gewenst dat het oordeel over de in 
de notitie vermelde problematiek 
gelijktijdig met het interimrapport 
van de ad hoe groep aan de Minis
terraad wordt voorgelegd. 

DIE, 11 februari 1986. 


