
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen 
van 4 februari 1975 

De Coördinatie Commissie heeft vijf Raads
zittingen van de Europese Gemeenschappen 
voorbereid en daarbij de hierna genoemde 
onderwerpen behandeld: 
I. Algemene Raad van 10 en 11 februari 1975 
1.1. Multilaterale tariefonderhandelingen; 
1.2. Correctiemechanisme Gemeenschapsfinanciering; 
1.3» Regionaal beleid; 
1.4* Voorbereiding producenten- consument en over*-

leg over energieproblemen; 
1.5* Stand van zaken communautair energiebeleid; 
1.6. EEG-Iran; 
1.7* Franse invoermaatregelen t.a.v. Oostblok

landen; 
1.8. Handelsverkeer pharmaceutica; 
1.9« Vrije vestiging artsen; 
1.10. Uitbreiding van de budgettaire bevoegdheden 

van het Europees Parlement; 

II. Landbouwraad van 10y 11 en 12 februari 1975 

III.Energieraad van 13 februari 1975 
III. 1. Resolutie inzake de middelen tot realisatie 

van de doelstellingen van 17 december 1974; 
III .2. Richtlijn gebruik aardolieprodukten in 

electrische centrales; 
III.3» Beschikkingen inzake beperking van het energie

verbruik in geval van voorzieningsmoeilijk
heden en inzake het intra-communautaire 
handelsverkeer eveneens in geval van voor
zieningsmoeilijkheden; 

111.4. Korte termijn doelstelling inzake energie
besparing; 

111.5. Ontwikkeling van nieuwe energiebronnen; 

IV. Economisch Financiële Raad van 17 februari 1975 

V. Voorbereiding Raad van de Gemeenschap op 
niveau van regeringsleiders van 10 en 11 maart 

VI. Diversen 
VI.1. Vrijwaringsclausule levensmiddelen. 

De Coördinatie Commissie vestigt de bijzondere 
aandacht van de R.E.Z. c.q. de Ministerraad op 
de conclusie over de voorbereiding van de Raad 
van de Gemeenschap op niveau van regeringsleiders 
(V.). Voor het overige wordt m overweging gegeven 
met de conclusies akkoord te gaan. 
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%• Algemene Raad van 10 en 11 februari 1975 
1.1. Multilaterale tariefonderhandelingen 

Ter voorbereiding van de Raad van 20 en 21 januari 
had de Coördinatie Commissie onder punt 1.6. 
conclusies geformuleerd, waar ter bekorting naar 
wordt verwezen. De toen voorbereide Raadsdiscussie 
heeft niet plaats gehad en zal thans op 10 februari 
worden gevoerd. 

Nederland dient derhalve in het algemeen steun 
te verlenen aan de Commissievoorstellen die, 
rekening houdend met de in Comité 113 en 
eventueel het Comité van PV fs overeengekomen 
wijzigingen zo spoedig mogelijk voorwerp van 
communautaire besluitvorming dienen te zijn. 

Naar aanleiding van een Duits voorstel, dat de 
EG zich bij internationale grondstoffenovere en-
komsten niet vastlegt op een automatisme bij de 
vorming w i voorraden, moge nog worden vermeld 
dat Nederland ook hier de Commissie moet 
steunen. Een eventueel compromis dient zo 
dicht mogelijk uit te komen bij de oorspronke
lijke Commissievoorstellen. 

1.2. "He ronderhandeling" - co rre ct i eme chani sme 
G em e en s chap s f inan c i e rin g 
De Commissie heeft voorstellen voor het correctie
mechanisme aan de Raad doen toekomen. Deze voor
stellen bevatten criteria voor de toepassing van 
het mechanisme benevens bepalingen en plafonds 
met betrekking tot eventuele terugbetalingen. 

Nederland zal in het algemeen en om politieke 
redenen de Commissie in haar voorstellen kunnen 
steunen, zeker waar dit het beginsel van een 
correctiemechanisme betreft. Aanziens de criteria 
en andere bepalingen is thans nog niets bekend 
over het standpunt van het VK. 
Nederland zal erop dienen aan te dringen dat 
nadere preciseringen tot stand worden gebracht 
inzake de toe te passen criteria. Mocht zulks 
thans achterwege blijven, dan kunnen in de 
toekomst, indien deze kwestie acuut wordt, 
grote moeilijkheden ontstaan. Van Nederlandse 
kant dient ook te worden bevorderd dat het op 
te zetten correctiemechanisme zo simpel en 
duidelijk mogelijk werkt. 

Een voorlopige berekening van het Ministerie van 
Financiën wijst uit, dat de financiële consequenties 
van het correctiemechanisme kunnen komen te liggen 
in de orde van grootte voor Nederland van 
80 tot 100 min. gulden per jaar. 



Hierbij valt te denken aan 1978 als het eerste 
jaar, waarin deze kosten wellicht zouden moeten 
worden opgebracht. 

1.3* Regionaal beleid 
De Commissie heeft voorstellen uitgewerkt om 
de resultaten van de Topconferentie van Parijs 
ten uitvoer te leggen, waar immers overeenstemming 
was bereikt over een Regionaal Fonds van 
1 .300 min. RE. 

Nederland zou in het algemeen en ter bevordering 
van een spoedige besluitvorming de Commissie 
in haar voorstellen kunnen steunen. 

Het VK echter wijst met Franse steun de Commissie
voorstellen af met name wanneer deze een vei>-
meende inbreuk op de nationale eigen zeggenschap 
op regionaal gebied zouden inhouden. Het VK 
wil eigenlijk volledig vrij zijn in de beslissing 
over de besteding van de dit land toekomende 
gelden uit het Regionaal Fonds. 

Van Nederlandse kant dient te worden afgewacht 
in hoeverre ook op het hogere niveau van de 
Ministerraad het Britse standpunt zo scherp 
blijft, als het thans wordt uitgedragen. 
Nederland zal naar een oplossing dienen te 
streven waarin uit de ter discussie staande 
Commissievoorstellen zo mogelijk toch een 
aanzet voor de vorming van een communautair 
regionaal beleid wordt behouden. Met betrekking 
tot de nationale steunmaatregelen dient Nede]>-
land te blijven streven naar onverkorte toe
passing zijdens de Commissie van de artt. 92 
tot en met 94 EEG. 
Nederland zou kunnen instemmen met de aan
vullende Commissievoorstellen inzake de lijst 
van regiofs en de aard en omvang van de pro
jecten. 
Inzake de vraag van het al dan niet aanvullend 
karakter van de communautaire steun en de band 
tussen een regionaal project en de fondsuit
kering dient aan het tot stand komen van een 
compromis te worden medegewerkt. Dit dient uit 
te gaan van de in eerste instantie nationale^ 
verantwoordelijkheid voor het regionaal beleid. 
Aan de Commissie komt een beheerstaak toe, waar
bij zij dient te worden bijgestaan door een 
beheerscomité. De voor het beheer geldende 
criteria dienen communautair te zijn. Als 
minimum wordt hier gedacht aan de mate waarin 
een regio een economische achterstand op andere 
gebieden heeft. 



Een element dient tevens te zijn het vermijden 
van concurrentievervalsing. Inzake andere 
elementen zal het Nederlandse standpunt soepel 
moeten zijn. De regionale projecten zouden 
enerzijds voorwerp van communautaire discussie 
en eventueel nader onderzoek kunnen zijn, maar 
aan de andere kant is thans nog niet de fase aan
gebroken, dat het regionaal beleid in het huidige 
stadium in Brussel tot stand wordt gebracht. 
Nederland kan aanvaarden, dat de Europese In-
vest erings Bank bij projecten wordt betrokken, 
maar dit beginsel behoeft nadere uitwerking. 
Hierbij dient te worden gewaarborgd dat even
tuele rentesubsidies forfeittair en inleen keer, 
niet verspreid over een aantal jaren, worden 
gegeven. 
Inzake besluitvorming door de Commissie, bijge
staan door het Comité van beheer, zal de 
normale beheerscomité procedure kunnen worden 
gevolgd: slechts in geval een gekwalificeerde 
meerderheid van het comité zich verzet tegen 
het Commissievoorstel, zou de Commissie haar 
voorstel aan de Raad moeten voorleggen. 
Nederland zal kunnen medewerken aan verwezen
lijking van het Commissievoorstel om een 
Comité voor de regionale politiek op te 
richten. Het voorzitterschap van dit comité 
Kan eventueel, wanneer een meerjarig voorzitters-
schap niet haalbaar blijkt, tegelijk rouleren 
met het Raadsvoorzitterschap. De Nederlandse 
zienswijze inzake een effectief regionaal 
beleid van de Gemeenschap, te baseren op 
integrale planning en rekening houdend met de 
sociaal-economische, sociaal-actuele politiek, 
van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu, 

\ dient naar onze opvatting zo mogelijk te worden.r 
1 neergelegd in een notulenverklaring van de Raad. 
lEen Nederlands ontwerp voor een dergelijke ver
klaring zal in het Comité van PV fs worden inge
diend. 

1.4. Voorbereiding producenten-consumenten overleg 
over energieproblemen 
Over dit onderwerp heeft op 30 januari interdeparte
mentaal overleg plaatsgevonden. De Coördinatie 
Commissie heeft de conclusies daarvan overgenomen, 
die dev)rm en ook de inhoud van het voorbereidend 
overleg betreffen en luiden alsvolgt: 



Vorra van het over leg 

De Nederlandse delegat ie kan akkoord 
gaan met de Yamani-Franse formule 
voor deelneming (de Gemeenschap, 
Japan en VS, v i e r olielanden 
- Venezuela, Saoedi-Arabië, Iran 
en A l g e r i j e - en drie ontwikkelings
landen - Za i r e , B r a z i l i ë en India -
a l s ook de andere landen, c .q . 
groepen van landen daarmee akkoord 
gaan. Het i s echter de vraag of 
n ie t door anderen op ui tbreiding van 
het aantal landen zal worden aan
gedrongen. De conferentie van n i e t -
gebonden landen begin februari te 
Dakar zal meer duidel i jkheid moeten 
scheppen in de vraag of de ontwikkelings
landen deze formule kunnen accepteren. 

De Nederlandse de lega t ie kan zich 
verenigen met het voors te l dat 
Nederland dojor__de_JEEG_wordt ve r 
tegenwoordigd' in het voorbereidend 
ove r l eg , mits ook a l l e andere EEG-
landen h ier toe bereid z i j n en het 
voorbereidend over leg wordt gevoerd 
met n ie t meer dan 10 - 15 deelnemers. 

Eventueel kan akkoord worden gegaan 
met een IEA-vertegenwoordiging, indien 
b l i j k t dat hierdoor claims van Canada 
en Europese n ie t EG-landen kunnen worden 
omzeild. 

Enige terughoudendheid moet worden 
betracht ten aanzien van het v o o r z i t t e r 
schap. Al ternat ieven z i jn met name Franse 
voorzi t terschap of roterend IEA-
OPEITv'oorzïtterschap Wellicht bestaat 
over de wensen van producenten- en ont
wikkelingslanden ook op dit punt meer duide
l i j k h e i d na de conferentie in Dakar en na 
de OPEC conferentie eind februari in 
Wenen• 



Eveneens zal een afwachtend stand
punt moeten worden ingenomen over het 
secretariaat voor het voorbereidend 
overleg. Denkbaar is dat het OESO 
Secretariaat deze functie op zich/ 
neemt, eventueel samen met de OPEC 
of het VN Secretariaat. Ook andere 
mogelijkheden moeten thans nog niet 
worden uitgesloten. 

Inhoud van het voorbereidend overleg 
Uitgegaan kan worden van het voorstel 
van de Standing Group on Producer / 
Consumer Relations voor de agenda 
voor het voorbereidend overleg, 
en van het Nederlandse compromis 
voorstel voor de agenda van de 
conferentie zelf. 
Ook in het overleg in Brussel in het 
kader van de EEG zullen deze voor-, 
stellen als uitgangspunt worden 
genomen. 
De delegatie diene er van uit te 
gaan dat in de producent en/consument en-
dialoog de olieproblematiek centraal 
dient te staan. 
Behandeling van de grondstoffen pro
blematiek in het algemeen dient niet 
te worden afgewezen, maar dan ware te 
streven naar een gedifferentieerde 
behandeling zowel naar samenstelling 
van deelnemers aan het overleg als 
naar tijd van behandeling van ener
zijds de olieproblematiek anderzijds 
de grondstoffenproblematiek. 

f In het algemeen ware ten aanzien van 
door ontwikkelingslanden te 
stellen desiderata de volgende ge
dragslijn aan te houden: 
begrip dient te worden getoond voor 
het streven van deze landen voortgang 
te maken op voor hen belangrijke 
punten in het kader van de dialoog 
ook als die niet rechstreeks met 
de olieproblematiek verband houden. 
Dit mag echter niet leiden tot 
vertraging van behandeling van de 
hoofdproblemen of zelfs uitstel van de 
vergadering. 



B i j deze c o n c l u s i e d ien t t e worden aangetekend 
dat het o v e r l e g in de Governing Board van het 
IEP t e P a r i j s a a n l e i d i n g kan z i j n t o t de nood
zaak nadere standpunten t e bepa len . Er z a l voor 
worden gezorgd dat de v e r s l a g g e v i n g over het ove r 
l e g van deze week t i j d i g binnenkomt om in de 
R . E . Z . c . q . M.R. t e kunnen worden g e b r u i k t . 

De Coörd ina t i e Commissie hee f t ko r t g e d i s c u s s i e e r d 
o v e r een op haar ve rzoek o p g e s t e l d d i s c u s s i e 
document ove r de i n d e x a t i e van g r o n d s t o f f e n - c . q . 

f o l i e p r i j z e n . Deze d i s c u s s i e d ien t b i j een e e r s t 
vo lgende ge l egenhe id t e worden v o o r t g e z e t en u i t 
g e d i e p t . Onder aan teken ing dat z u l k s n i e t imp l i cee r t 
een doorbrek ing van de door de EG in de OESO aan
vaarde s t a n d - s t i l l op d i t g e b i e d , kwam de Coördina t ie 
Commissie t o t een a l l e r e e r s t e o r i ë n t a t i e in de 
vorm van de vo lgende c o n c l u s i e s : 

Hoewel geen p o s i t i e f standpunt kan worden i n g e 
nomen t e g e n o v e r de gedachte van een i n d e x a t i e 
van l e n i n g e n e n / o f r e n t e , kan, ind ien de p r o 
ducent enlan den d i t v o o r s t e l l e n , akkoord worden 
gegaan met een i n t e r n a t i o n a l e s t u d i e en o v e r l e g 
ove r s c h u l d i n d e x a t i e op b a s i s van een r u i l v o e t . 

In UNCTAD-verband moet voorkeur worden u i t g e 
sproken voor de bes tude r ing en besprek ing van 
markt-conforme maat rege len b i j de benadering van 
de g ronds to f f enp rob l ema t i ek . Daarbi j zou v o o r 
rang gegeven worden aan v i t a l e gronds tof fen 
en zou Nederland r e g e l i n g e n per gronds tof 
kunnen b l i j v e n b e p l e i t e n . 

Ten aanz ien van de i n d e x a t i e van o l i e p r i j z e n zou 
a l l e r e e r s t moeten wóïden afgewacht wat h i e r o v e r 
i n OPEC-verband eind f e b r u a r i in Wenen wordt 
a f g e s p r o k e n . De gedachten gaan in dat verband 
u i t naa r een b e v r i e z i n g van nominale p r i j z e n 
v o o r een bepaalde pe r iode , waarna de p r i j z e n 
zouden moeten worden ge ïndexee rd . Indien van de 
z i j d e van de producentenlanden in de in deze 
l e n t e t e houden voorbere idende con fe ren t i e het 
v e r l a n g e n wordt g e u i t , dat de i n d e x a t i e van 
o l i e p r i j z e n op de agenda van de Energieconferentie 
wordt opgevoerd, kan hiermede akkoord worden 
gegaan, mi ts een formuler ing wordt gekozen die 
a n d e r s o o r t i g e afspraken ten aanzien van de 
p r i j svo rming moge l i jk maakt. 

1 . 5 . Stand van zaken communautair e n e r g i e b e l e i d 

Een v e r s l a g van de Commissie over de stand van 
zaken i s aangekaidiglwaarover in de Raad, in a f 
wacht ing van de Energieraad van 13 f e b r u a r i , geen 
d i s c u s s i e wordt ven/vacht. 



1.6. Verhouding EEG - Iran 
Het handelsakkoord van 1961 tussen de EEG en 
Iran is niet meer van kracht. Over Iranese wensen 
om een betere regeling tot stand te brengen is 
weinig duidelijkheid. Wel staat vast dat Iran een 
einde wenst te maken aan de door dit land ge-

^en economisch constateerde achterstelling in politiek/opzicht 
die de EG tot uitdrukking brengt door de bereid
heid om met Middellandse Zee-landen te komen tot 
akkoorden met handelspolitieke preferenties en ook 
ontwikkelingssamenwerking en/of industriële samen
werking. Bovendien is er de wens om invoerrechten-
vrijdom in de EG te verkrijgen voor de uitvoer van 
in joint ventures met EG-ondernemingen voortge
brachte olieprodukten. 
In het Raadsoverleg zijn drie soorten van suggesties 
naar voren gekomen: 

a) een akkoord met het oog op industriële samen
werking in het kader waarvan ook erga omnes 
geldende tarief verlagingen, eventueel tot 
nul, voor de invoer van olieprodukten in de 
EEG zouden worden voorzien; 

b) een akkoord met het oog op ontwikkelings
samenwerking, analoog aan het akkoord 
EEG-India, in het kader waarvan tarief
verlagingen, eventueel tot nul, vallende 
onder het Algemeen Preferentieel Systeem 
(APS) voor ontwikkelingslanden met betrekking 
tot de invoer van olieprodukten in de H5G 
wordt overwogen; 

c) een akkoord aansluitend op de met Middellandse-
2ee-landen tot stand gebrachte of tot stand 
te brengen akkoorden met o.m. handelspolitieke 
preferenties. . 
Naar Nederlandse opvatting dient in beginsel 
in de verhouding tot ontwikkelingslanden 
niet naar contrapreferenties te worden ge
streefd. De economische situatie van Iran 
maakt echter dat, indien al deze weg wordt 
gekozen, in dit geval wel contrapreferenties 
dienen te worden overwogen. Aangetekend zij 
dat de Verenigde Staten reeds bezwaar hebben 
gemaakt ertegen dat de EG zou terugkomen op 
eerdere toe
zeggingen, dat zij de kring van landen waar
mede preferentiële relaties worden onder
houden niet verder zou uitbreiden. 

Deze kwestie dient met grote behoedzaam
heid te worden behandeld teneinde 

ervoor te zorgen dat de discussie over 
eventuele preferenties in het tot 
stand te brengen akkoord, die alle be
zwaren met zich brengen, 



bij een te negatieve Nederlandse inbreng 
in de discussie, de verhouding Nederland 
Iran negatief zou kunnen beïnvloeden. 

Een fundamenteel bezwaar tegen de onder b) ge
noemde oplossing is dat hiermede het verlenen 
van concessies in het kader van het APS, het
geen de EG tot nu toe altijd autonoom zonder 
onderhandelen met ontwikkelingslanden heeft 
gedaan, toch voorwerp van onderhandelingen zou 
worden. Dit druist in tegen een beleidslijn die 
ook Nederland in dit verband steeds heeft 
willen volgen. 

Nagegaan dient te worden in hoeverre Nederland 
kan medewerken aan een tariefverlaging, 
eventueel tot nul van de invoerrechten in de 
EG van olieprodukten zulks met name gezien het 
overschot aan raffinagecapaciteit in de EG. 

Nederland kan medewerken aan het tot stand 
brengen van een mandaat voor de Commissie om 
exploratoire besprekingen met Iran te voeren, 
juist ook aangezien onduidelijkheid over de 
Iranese wensen bestaan. 

Als mogelijke oplossing en eventuele inhoud 
voor dit mandaat wordt in Nederland vooral 
gedacht aan een overeenkomst met het oog op 
industriële samenwerking. 

1.7« Franse invoemaatregelen ten aanzien van 
Oostbloklanden" 

Frankrijk wenste per 1 januari een aantal 
liberalisaties door te voeren, die problemen 
oplazeren voor ruw aluminium en textiel. De 
Commissie heeft een compromis voorgesteld in
houdende handhaving .van het bestaande regiem 
voor textiel en liberalisatie voor ruw aluminium 
aan het eind van dit jaar. 

De Commissievoorstellen kunnen door Nederland 
worden ondersteund als een uiterste compromis 

1.8. Handelsverkeer pharaiaceutica 

Slechts België verzet zich nog tegen de met veel 
moeite bereikte compromissen inzake de toelating 
van pharmaceutica tot het vrije handelsverkeer. 

Nederland kan akkoord blijven gaan met de 
bereikte compromissen en dient zich in te 
spannen om nu ook België over de streep te 
trekken, waarbij eventueel enige onde2>-
handelingsmarge nodig kan blijken. 

1.9» Vrije vestiging artsen 
Slechts België verzet zich nog tegen de met veel 
moeite bereikte compromissen op dit gebied. 

Nederland kan akkoord blijven gaan met de 
bereikte compromissen en dient zich in te 
spannen om nu ook België zover te krijgen, 
waarbij eventueel enige onderhandelingsmarge 



I- 10 . Uitbreiding van de budgettaire bevoegdheden 
van het Europees Parlement 
De teksten voor het ontwerp verdrag inzake 
bovengenoemd onderwerp zijn in de verschillende 
talen uitgewerkt. 

Nederland kan akkoord gaan. 

II. Landbouwraad van 10 tm 12 februari 
Zonder dat zich in de discussie over de land
bouwprijzen 1975/76 belangrijke nieuwe elementen 
hebben voorgedaan, zal in de komende Raad opnieuw 
een poging worden ondernomen om tot een oplossing 
te komen. 

In deze situatie volstaat de Coördinatie Commissie 
met verwijzing naar haar eerdere conclusies van 
7 januari (II.1.) en 14 januari (II.1.), waaraan 
niets valt toe te voegen. Aan de R.E.Z. c.q. de 
M.R. wordt in overweging gegeven evenmin iets 
toe te voegen aan de conclusies van de R.E.Z. 
van 17 januari 1975 (punt IV a), die nog geheel 
actueel zijn. 
Het is mogelijk dat zich nog vóór de 
R.E.Z. c.q. M.R. van 7 februari ofwel de M.R. 
van 14 februari, zulks in verband met de voor
bereiding van een eventueel nog in te lassen 
landbouwraad voor 17 én 18 februari, nog nieuwe 
ontwikkelingen voordoen in het overleg te 
Brussel. Indien deze ontwikkelingen het nodig 
maken dat aan de R.E.Z. c.q. M.R. toch nog om 
nieuwe uitspraken moet worden gevraagd zal dien
aangaande ambtelijk vooroverleg plaatsvinden. 

III. Energieraad van 13 februari 
1 1 1 . 1 . Resolutie inzake de middelen tot realisatie van 

de doelstellingen van 17 december 1974 
In deze resolutie staan operationele paragrafen 
waaraan de Raad op 17 december door tijdgebrek niet 
is toegekomen. 

Nederland kan medewerken aan het tot stand 
brengen van deze resolutie, waarbij dient te 
worden vastgehouden aan hetgeen is gsteld in 
de conclusies van de Coördinatie Commissie 
van 11 december 1974 onder de punten kernenergie 
(1 .2 . ) en steenkool (I.3#)« 

1 1 1 . 2 . Richtlijn gebruik aardolieprodukten in electrische 
centrales 
Deze richtlijn verbiedt de bouw van nieuwe op 
olie.gestookte centrales, waartoe Nederland juist 
wel wil overgaan. 



^/dient * Nederlan^/te trachten het compromisvoorstel 
van de Commissie om zulke centrales wel 
toe te staan mits z i j ook op andere brand
stoffen kunnen werken, weer op t a f e l te kr i jgen 
om zo to t een oplossing te komen. Indien dit 
n ie t gelukt zou we l l i ch t een interpreta t ieve 
verk la r ing met het oog op de bijzondere Neder
landse s i tua t i e to t stand kunnen worden ge
bracht. Deze zou door Nederland worden afge
legd en door de Commissie worden onderschreven. 

III.3• Beschikkingen inzake beperking van het energie
verbruik in geval van voorzieningsmoeilijkheden en 
inzake het intra-communautaire handelsverkeer 
eveneens in geval van voorzieningsmoeilijkheden 

Nederland staat in beginsel p o s i t i e f tegenover 
beide Commissievoorstellen, mits deze mede op 
grond van een nadere discussie in overeenstem
ming b l i jken te z i j n met de verplichtingen 
van de Lid-Staten, die het IEA-verdrag hebben 
onders chreven. 

In de komende Raad zullen wij ons tot het 
to t stand brengen van or iën ta t ies dienen te 
beperken. Een verdergaande besluitvorming 
i s pas in een l a t e r stadium mogel i jk . 

I I I . 4 # Korte termijn d o e l s t e l l i n g inzake energiebesparing 
De desbetreffende Commissievoorstellen maken 
wegens ve rze t van diverse Lid-Staten o.m. Neder
land weinig kans. 

Het Commissievoastel om te komen tot een 
/per land per jaar extra o l i ebezu i^ ig ing van 7$Zis n ie t aan

vaardbaar. Wel l ich t kan in het kader van het 
communautair energiebeleid de aandacht meer 
gericht worden op specif ieke maatregelen 
en voornemens der Lid-Staten t e r verwezenli jking 
van de op 17 december 1974 aanvaarde to ta le 
doe l s te l l ingen voor 1985• 

x ) 
I I I . 5 . Ontwikkeling van nieuwe energiebronnen 

Het Commissievoorstel i s gebaseerd op een hoge 
p r i j s voor de energiedragers, te handhaven door 
beschermende maatregelen. Uit deze pr i j s zou 
energieonderzoek gefinancierd kunnen worden. 

Onder verwi jz ing naar de conclusies van de 
Coördinatie Commissie van 14 januari ( I .5«a) 
kan h ie r opnieuw worden gesteld dat Nederland 
een afwachtende houding dient in te nemen, 
zowel in het EG- als in het IEAoverleg. 

I V . Economisch Financiële Raad van 17 februari 
Op het ogenblik ontbreekt elke informatie, die 
kan dienen i . v . m . cfe voorbereiding van deze Raad. 
De verwachting i s dat deze Raad niet doorgaat. 
Hierover zal navraag worden gedaan. 

x )Ter onderscheiding van a l ternat ieve bronnen b . y . zonne-
energie gaat het h ier om bestaande nog me t ontgonnen 
bronnen b . v . o l i e of aardgas. -12-



Mocht deze Raad toch doorgaan, dan ian naar aan
leiding van nieuwe informatie ambtelijk voorover
leg plaatsvinden met name iidien nieuwe ont
wikkelingen hetiüdig maken dat aan de R.E.Z. c.q. 
M.R. om nieuwe uitspraken moet worden gevraagd. 

V. Voorbereiding Raad van de Gemeenschap op niveau 
van regeringsleiders van 10 en 11 maart 1975 

•/• In de als bijlage dezes bijgevoegde nota wordt 
de conclusie getrokken dat de Raad op niveau 
van regeringsleiders de aandacht vooral zou 
kunnen richten op: 
a) het monetair en economisch beleid, met name de 

recessie- en werkloosheidsproblemen; 
b) de "Heronderhandeling", met daaronder 
c) de landbouw» 
De Coördinatie Commissie heeft deze conclusies 
onderschreven met dien verstande, dat deze lijst 
van punten nog altijd gewijzigd kan worden. 

Aan de R.E.Z. c.q. de M.R. wordt o"m een uit
spraak over dit onderwerp gevraagde 

VI. Diversen 
VI.1 . Vrijwaringsclausule 1evensmiddelen 

Onder verwijzing naar de conclusies van de 
Coördinatie Commissie getrokken in \e rband net 
de harmonisatie van wetgeving voor spuitbussen 
op 18 juni 1974 (V.2) concludeert de Coördinatie 
Commissie t.a.v. de harmonisatierichtlijnen 
levensmiddelen in het bijzonder de daarin op te 
nemen vrijwaringsclausule het volgende: 
Nederland dient ernaar te streven dat zodra de 
Commissie in overeenstemming met de beheers
comité procedure vaststelt dat de gemeenschappelijke 
noramgeen enkele aanpassing behoeven, een vrij-
warijigsmaatregel uitdrukkelijk moet worden be
ëindigd. 
Bovendien kan een vrijwaringsmaatregel door een 
Lid-Staat pas worden toegepast nadat deze voor
werp is geweest van een communautaire - eventueel-
een spoed-procedure. In het bijzonder wordt hierbij 
gedacht aan een snelle uitspraak van het Hof te 
Luxemburg in hoeverre een door een Lid-Staat ge
wenste vrijwaringsmaatregel inderdaad op art. 36 EEG 
kan worden gebaseerd, d.w.z. in hoeverre het een 
vrijwaring op grond van overwegingen van niet-
economische aard betreft. 

L.G.E.S. 4 februari 1975 



3/. /. /& »T 
Ad agendapunt V 7 T 
Coördinatie Commissie 4/2/75 

De Raad van de Gemeenschap op niveau van regerings

leiders van 10 en 11 maart 1975 

1. Procedureel 

Op 10 en 11 maart a.s. zullen de regeringsleiders voor 

het eerst uit hoofde van het resultaat van de laatste 

Topconferentie bijeenkomen in de "Raad van de Gemeenschap". 

Hiermee is geen nieuw orgaan in het leven geroepen. De 

EG-Raad en de EPS Ministeriële Conferentie blijven de 

hoogste instanties wat de besluitvorming op het gebied 

van de Europese samenwerking betreft. De relaties 

tot de andere instellingen blijven ongewijzigd. 

Aangezien uitdrukkelijk is gesteld dat procedureel 

alles bij het oude blijft en op geen enkele wijze wordt 

voorzien in een overdracht van taken van de ene instelling 

naar de andere, kan men er vanuitgaan dat de 11 Raad van 

de Gemeenschap11 agendapunten behandelt en afdoet als EG-

Raad c.q. als EPS-conferentie. 

Evenzeer mag men aannemen dat deze Raad c.q. conferentie 

op dezelfde wijze moet worden voorbereid als gewoonlijk 

het geval is. Met name dient ook als regel te worden 

aanvaard dat de Europese Raad over communautaire vraag

stukken alleen kan beslissen op basis van Commissie

voorstellen. 

Uit het bovenstaande volgt als vanzelf dat de Europese 

Raad geen beroeps-instantie mag zijn voor de gewone 

Raden c.q. conferenties. Ook praktisch zou een dergelijke 

constructie eerder vertragend dan stimulerend op het 

besluitvormingsproces werken. 

Niettemin ligt hèt voor de hand te veronderstellen dat 

zich in de praktijk geleidelijk aan nieuwe spelregels 

zullen ontwikkelen: vermoedelijk zal de laatste algemene 

Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken voorafgaand 

aan een Europese Raad deze bijeenkomst op Topniveau VOOJ>-

bereiden, onverminderd de taken van het Comité van PV fs 

terzake. 



2• Agendapunt en 
Het is nog niet mogelijk op basis van indicaties of 
besluitvorming uit Brussel aan te grven, welke punten in 
de "Raad van de Gemeenschap" aan de orde zullen worden 
gesteld. 

De doelstelling om tot enige concrete resultaten te 
komen wordt waarschijnlijk het beste benaderd, wanneer 
de "Raad" zich concentreert op een betrekkelijk gering 
aantal agendapunten. Om een behoorlijke keuze te kunnen 
maken worden hieronder eerst een groter aantal mogelijke 
agendapunten opgesomd, waarna wordt getracht tot een begin 
van selectie te komen. 

a. Monetair en Economische Beleid 
Dezelfde argumenten, die bij de voorbereiding van de 
laatste Topconferentie te Parijs pleitten voor een 
bespreking van de situatie op het monetair en economisch 
gebied, zijn nog steeds van kracht. Van Nederlandse kant 
zou de aandacht daarbij opnieuw gericht kunnen zijn op 
het tegengaan van een nog steeds verder om zich heengrijpende 
recessie en vooral op de werkgelegenheidsproblemen die hiei>-
uit voortvloeien. Teneinde te voorkomen dat een discussie 
hierover in algemeenheden blijft steken, zou het wellicht 
mogelijk zijn te komen tot een korte analyse van de 
economische situatie van de EEG en in de wereld en daar
aan verbonden een verzameling vergelijkbare gegevens, 
waaruit de inspanningen van de Lid-Staten (en ook de 
V.S^en Japan?) blijken op het gebied van recessie
best rij ding (en inflatiebestrij ding)• 
Op deze manier kan het resultaat van de discussie 
gemakkelijker uitmonden in een of meer suggesties aan 
bepaalde Lid-Staten om tot nieuwe of verdergaande in
spanningen te komen. Ook zou de EG zich als resultaat 
van deze discussie eventueel tot nLet-Lid-Staten met 

suggesties kunnen richten bijvoorbeeld tot de 
V.S. of Japan. 



b. Energiebeleid 
Hier is van belang de aanloop naar het consumenten- en 
producentenoverleg via een eerste voorbereidende fase, 
die in het communiqué van Martinique onder zeker voor
behoud door de V.S. en Frankrijk voor maart is gepland. 

c. "Heronderhandeling" 
Op 10 en 11 maart zal de "Raad" zich althans op het 
hoogste niveau voor het laatst met de "Heronderhandeling" 
kunnen bezighouden. Het V.K. hoopt dat over de Gemeen-
schapsfinanciering. na de gebleken overeenstemming in 
para 37 van het Communiqué van de vorige Top, niet meer 
hoeft te worden gesproken. Twijfel is gerechtvaardigd hier
over. Ook andere "Heronderhandelingspunten" kunnen 
opkomen, met name op het gebied van de Landbouw, 

d. Landbouw 
Ofwel in het kader van de "Heronderhandeling" ofwel in een 
debat met een meer algemeen karakter naar aanleiding van 
eventuele moeilijkheden bij de vaststelling der landbouw
prijzen voor 1975/76 en van de "inventaris" die de 
Commissie in februari zal uitbrengen, is het denkbaar 
dat over de landbouw wordt gesproken. In dit verband 
dient ook te worden genoemd het Duitse memorandum, een 
bijdrage tot het meer algemene debat over de landbouw. 

e. Oost-Europa 
Het is niet waarschijnlijk dat half maart de contacten 
met Comecon en eventuele contacten met Oosteuropese 
landen over met hen af te sluiten handelsverdragen, 
zoals de E.G. heeft voorgesteld, dan wel het uit
blijven van positieve reacties op deze voorstellen* 
aanleiding tot discussie in de Raad van de Gemeenschap 
zullen geven. 



f. De sociale sector 
Een impuls voor bespreking van in alle Lid-Staten spelende 
problemen op dit gebied b.v. van de sociale zekerheid, 
de medezeggenschap, de plaats van de vrouw, van de werkende 
jeugd, is denkbaar. 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat een dergelijke 
impuls zou leiden tot de neiging een communiqué uit te 
geven. De resultaten van EG-Raadsdiscussies vinden steeds 
hun plaats in een "relevé de conclusions". 

g. Instellingen 
De "Raad van de Gemeenschap11 en de Parijse besluiten inzake 
de verbetering van de besluitvorming behoeven geen verdere 
discussie en voor wat betreft het Europees Parlement 
(uitbreiding bevoegdheden en directe verkiezingen) moet 
eerst het referendum etc. in het V.K. achter de rug zijn, 
alvorens hierover concrete uitspraken zijn te verwachten. 

3. Conclusie 
De genoemde agendapunten overziend lijkt het voor de hand 
te liggen, dat in de Raad van 10 en 11 maart de volgende 
punten aan de orde komen: 
a) het monetair en economisch beleid, met name de recessie-

en werkloosheidsproblemen; 
b) de ,fHeronderhandelingfl, met daaronder of eventueel 

afzonderlijk: 
c) landbouw. 

Het is te verwachten dat nog agendapunten op het gebied van 
de politieke samenwerking zullen worden aangemeld. Zulks 
is afhankelijk van de discussies in EPS-kader. 


