
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblenon 
van 25 februari 1975 

De Coördinatie Commissie heeft twee Raads
zittingen van de Europese Gemeenschappen voor
bereid en daarbij de hierna genoemde"onder
werpen behandeld: 
I. 
1.1. 
1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 

1.6. 
1.7. 

1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 

Algemene Raad van 3 en 4 maart 1975 
Energievraagstukken 
- producenten-consumentenoverleg; 
"Heronderhandeling" - Correctiemechanism 
Gemeenschapsbegroting; 
''Heronderhandeling" - Protocol 18 Kieuw-
ZJ e e J_ an CL * 

Regionaal beleid; 
Onderhandelingen met Middellandse Zee
landen; 
Onderhandelingen met Mexico; 
Algemene Tariefpreferenties voor ont
wikkelingslanden (A.P.S.); 
UNIDO; 
Wijzigingen Statuut Europese ambtenaren; 
Economische toestand van de Gemeenschap; 
De "nieuwe economische orde" (Speciale 
Algemene Vergadering van de V.N. dit 
najaar); 

II. Landbouwraad van 4 maart 1975 
II.1« Gemeenschappelijk invoerregiem verwerkte 

produkten op basis van groente en fruit; 
II.2. Invoerstop rundvlees; 
III. Indexatie van grondstoffen- c.q. olie

prijzen; 
IV. Diversen 
IV. 1. Franse invoermaat re gel en Oostbloklanden; 
IV.2. Brief Europese Beweging aan bewindslieden 

De Coördinatie Commissie vestigt de bijzondere 
aandacht van de R.E.Z. c.q. de Ministerraad op 
de conclusie over de Energievraagstukken 
nl. of en hoe de grondstoffenproblemen in het 
algemeen m de préparatoire producenten-consu
ment enbij eenkomst aan de orde kunnen komen. 
Voor het overige wordt in overweging gegeven-
met de conclusies akkoord te gaan. 
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I» 1 • Energievraagstukken 

De voorbereiding van het producent en-consument en-i 
overleg blijft voorwerp vormen van besprekingen 
zowel in de EEG als in het I.E.A.-Deze concentrere 
zich op het ogenblik vooral op de vraag of en 
zo ja hoe de algemene grondstoffenproblematiek 
wordt betrokken in de voor maart geplande 
préparatoire producenten-consumenten bijeen
komst. Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de in Dakar uitgesproken wens van de ont
wikkelingslanden om de grondstoffenproblemen 
inderdaad bij het overleg te betrekken. 

In de Coördinatie Commissie is overeen
stemming over het grote belang van het 
houden van een conferentie over energie
problemen, gezien de ernstige economische 
^problemen waarvoor wij ons gesteld zien. 
IVe conferentie zal zich daarom in de 

„ ^/eerste plaats moeten concentreren op deze 

I energieproblemen. 

Hoewel de EG-Raad en het I.E.A. zich 
tot nog toe anders uitspraken, kan wat 
Nederland betreft, gezien het belang 
voor de ontwikkelingslanden om te komen 
tot adequate regelingen voor de 
grondstoffenproblemen, de gedachte om 
de grondstoffenproblemen als apart agenda
punt op te nemen op de agenda,worden 
aanvaard. 

Hierbij wordt niet gedacht aan een in
houdelijk verband tussen oplossingen voor 
energieproblemen enerzijds en grondstof-
fenproblemen anderzijds in die zin, dat 
in beide gevallen dezelfde oplossingen tot 
stand dienen te komen. Nederland zou echte 
willen erkennen dat ook voor de grond
stof fenproblemen in het algemeen in nader 
vast te stellen verband adequate oplos
singen gezocht moeten worden. Voor de tot 
stand te brengen oplossingen zouden wij 
inspriatie willen putten uit de resul
taten van het energieoverleg. Hierbij 
moet overigens worden aangetekend dat niet 
alle grondstoffen op dezelfde manier 
kunnen worden behandeld, gezien de ver
schillende karakteristieken die zij 
hebben en dat ook de olie een eigen 
karakteristiek heeft. 

Van de kant van de Minister voor Ont
wikkelingssamenwerking diende te worcTen 
aangetekend, dat naar zijn opvatting van 
ïïet" begin af aan een meer direct verband 
dient te worden gezocht rassen oniossm: -: 
voor pr i f irp- iPTirobiemen enerzijds en grono 
stoffenproblemen in algemene zin anaerzijc 

Aan de R.E.Z. wordt om een uitspraak hier
over gevraagd. 



De Europese Commissie heeft t e r voorbereidi 
van de Raad van de Gemeenschap op het 
niveau van reger ings le iders van 10 en 11 
maart te Dublin overigens een memorandum 
ingediend over de verhouding tussen de 
EEG en de ontwikkelingsDaiden. Nagegaan dien J 

te worden of di t memorandum een aanknopines-
onferentie van 10/11 maart punt biedt voor de EEG /̂om ui t ing te geven 

aan de wens om adequate oplossingen in het 
belang van.de ontwikkelingslanden voor de 
grondstoffenproblemen in het algemeen tot 
stand.te brengen. Indien deze weg wordt 
gekozen dient ook h i e r rekening te worden 
gehouden met <fe bijzondere karakteristieken 
der verschi l lende grondstoffen. 

De Coördinatie Commissie i s d i t keer niet 
nader ingegaan op kwesties inzake de ont
wikkeling van nieuwe energiebronnen, waar 
het overigens n ie t gaat om al ternat ieve 
bronnen b i j v . zonne-energie maar om be
staande nog n ie t ontgonnen bronnen van 
b i j v . o l i e of aardgas. Hierover zal op 
26 februari interdepartementaal voorover
l e g plaatsvinden t e r v a s t s t e l l i n g van in 
het I . E . A . - o v e r l e g in te nemen Nederlandse 
standpunten. De conclusies van di t overleg 
zul len aan de R.E.Z. worden gestuurd om 
ook op 28 februari door de R.E.Z. te kunnen 
worden behandeld. 

1.2. "Heronderhandeling 1 1 - Correctiemechanisme 
Gemeenschapsíinanciering 
De Commissievoorstellen met c r i t e r i a voor de 
tóepassing van het correctiemechanisme benevens 
bepalingen en plafonds met betrekking tot 
eventuele terugbetalingen z i j n nader besproken 
in het Comité van P V f s . Bijzondere aandacht werd 
ger icht op het door de Commissie voorgestelde 
cr i ter ium, dat het mechanisme slechts werkt voor 
een land met een d e f i c i t op de lopende rekening 
van de betal ingsbalans. Moei l i jk i s ook het 
Franse streven om a l l een de BTW en niet cfe douane
rechten en landbouwheffingen mee te laten t e l l e n 
b i j de berekening van het " tevee l 1 1 dat een land 
zou bijdragen to t de Gemeenschapsfinanciering. 
Ook het Commissievoorstel om eventuele terug
be ta l ing te beperken tot $0 deel van het 
" t e v e e l " in de bijdrage in de Gemeenschaps
f inancier ing benevens percentsgewijze beperkingei 
per tranche van het terug te betalen " tevee l" en 
met name Franse wensen om deze beperkingen nog 
r e s t r i c t i e v e r te maken, leveren moeilijkheden op. 

Aan de Nederlandse instructies van 19 f e 
bruari behoeft weinig te worden toegevoegd. 
Wij steunen in het algemeen en om pol i t i eke 
redenen de Commissie en wensen een beslui t 
vorming op p o l i t i e k niveau in maart u i t e r l i 
in de Raad van de Gemeenschap op het niveau 
van reger ings le iders . 
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Na een nader onderzoek zal Nederland 8ieh 
aan Britse kant kunnen opstellen bi i het 
afwijzen van het onderdeel van het Coraraissi 
memorandum inzake het betalingsbalans
criterium. Nederland wenst met de Commissie 
m e t alleen de BTW, maar ook de douane
rechten en de landbouwheffingen bij de 
berekening van het "teveel" in de Gemeen
schapsfinanciering mee te laten tellen. In 
de discussie over de beperking van de teru^ 
betaling door eennplafond van 2/3 deel 
van het "teveel", en over de percentsgewii2 
beperkingen wil Nederland erich soepel op
stellen en, indien zulks tot overeenstemmir 
kan leiden,enigszins van het Commissie
memorandum afwijken. 

V/el kan aan de instructies nog worden toe
gevoegd dat PVEG naar bevind van zaken 
kan handelen inzake het Commissievoorstel 
met het oog op een bijzonder onderzoek V003 
het geval een Lid-Staat drie jaren achter
een in het genot moet worden gesteld van 
terugbetaling op grond van het correctie
mechanisme. Hetzelfde geldt voor een 
voorstel om de terugbetaling eventueel 
door een "previsionele" begrotingspost 
eerder te doen geschieden. 

I«3. "Heronderhandeling" - Protocol 18 Nieuw Zeeland 

Bij het Toetredingsverdrag is gevoegd een 
protocol over de export van Hieuw Zeelandse 
^uivelprodukten naar de Gemeenschap. In het 
kader van de "heronderhandeling" wenst het 
V.K. een gunstiger regeling tot stand te 
brengen* 

• 

Van Nederlandse kant gelden ook hier 
politieke redenen om aan een regeling mede 
te werken, die gunstiger is voor Nieuw-
Zeeland, waarbij ook moet worden erkend 
dat de Nieuw-Zeelandse wensen gerecht
vaardigd voorkomen voorzover het gaat om 
betere prijzen. 
Nederland zou dan ook kunnen meewerk er
aan .een verklaring, eventueel van de Raad 
van de Gemeenschap op het niveau van 
regerii^sleiders, waarin de instellingen 
van de Gemeenschap worden uitgenodigd 
maatregelen te nemen om de~ toegang voor 
Nieuw-Zeeland met name voor boter ook na 
1977 veilig te stellen. Het kan hier jaar
lijkse hoeveelheden betreffen. Het prijs
niveau dient redelijk te zijn en met de 
inflatie kan rekening worden gehouden. 
Een directe en ongeclausuleerde koppeling 
met het interne EÊG-prijspeil dient te 
worden afgewezen. 



Bovendien kan niet worden meegewerkt aan 
voortgezette toegang voor Nieuw-Zeelandse 
kaas onder vigeur van deze bijzondere 
regeling, aangezien het huidige protocol 
18 dit verbiedt. 
Een grondregel in de "heronderhandeling" 
is immers, dat van het toetredingsverdrag, 
dus ook van de protocollen, niet kan word-
afgeweken. 

1.4. Regionaal beleid 
Bij de uitwerking van commissievoorstellen en dj 
discussie daarover om de resultaten van de 
topconferentie van Parijs ten uitvoer te leggen 
en een regionaal fonds van 1.300 miljoen RE 
op te richten waren moeilijkheden gerezen, vooraf 
omdat de Britse regional development grants 
moeilijk in het communautaire stelsel konden 
worden ingepast. Nu is een compromis uitgewerkt\ 
waarbij ook het V.K. zich bereid verklaart 
tot coördinatie van regionaal beleid en tot 
aanpassingen aan de communautaire uitgangspunter] 
met name door een gezamenlijk en met de 
Commissie te geven interpretatie van de aard 
van de in te dienen gegevens inzake arbeids
plaatsen. Het v/achten is eigenlijk nog slechts 
op intrekking van een Franse reserve. 

Overigens dient in de considerans van de 
verordening te worden vastgelegd dat in 
geval van restitutie uit het regionaal 
fonds een lid-Staat zich verplicht het 
bedrag in kwestie te gebruiken voor een 
aanvullende inspanning in het kader van de 
regionale ontwikkeling. 

Voor wat het Comité voor de Regionale 
Politiek betreft v/ordt verwezen naar 
de conclusies van de Coördinatie Commissie 
van 4 februari 1975 CI•3•, laatste alinea) 
Bij het bepalen van Nederlandse standpunte: 
in dit comité zal het Ministerie van 
Economische Zaken met andere departementen 
voor-overleg voeren. In dit overleg dient 
de mogelijkheid te worden geschapsn voor 
Nederland om in het streven naar een 
effectief regionaalbeleid van de Gemeen

ste schap ook rechte/doen aan de inzichten op 
het gebied van de internationale arbeids
verdeling en de herstructurering, zulks 
op verzoek van de kant van de Minister voo: 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Nederland kan eraan mede werken^dat de 
uitgaven voor het regionaal fonds voor de 
eerste drie jaar als 'Verplicht' worden 
gekenmerkt. Dit betekent dat het Europees 
Parlement hiervoor geen wijzigingen kan^ ̂  
aanbrengen bij de Begrotingsbehanae,.: 



Wij gaan ervan uit dat na 1977 df>z* uit
gaven "onverplicht" zullen zijn. Een Reder 
landse verklaring van deze stichting ie 
reeds in de notitie van de Raad van ' 
10 februari opgenomen. 

Be Commissievoorstellen over de nationale 
steunmaatregelen van regionale aard, die 
ondershands bekend zijn, kunnen zijr door 
Nederland worden aanvaard. 

1.5. Onderhandelingen EEG-Middellandse Zee-landen 

De Commissie wenst rapport uit te brengen over 
de stand van zaken, hetgeen kan worden aange
hoord. 

Van de kant van FVEG zal worden aangedrongen 
op spoedige ondertekening en in werking treding 
van het met Israël geparafeerde akkoord. Daarbij 
kunnen moeilijkheden rijzen wegens de koppeling* 
van de inwerkingtreding van de concessies voor 
groenten-en fruitconserven met de totstandkomin£ 
van een gemeenschappelijk invoerregiem in die 
sector. 

Deze kwestie staat op de agenda van de Landbouw
raad van 4 maart en een.mogelijk compromis 
wordt in deze conclusies onder II.1 . aangegeven. 

Overigens is ook een probleem gerezen i.v.m. 
de vaststelling vanrliet complementair protocol 
i.v.m. de uitbreiding van de Gemeenschap en de 
verlenging van protocol 10 met Griekenland. 

Een door FVEG geschetst compromis komt 
ook voor Nederland aanvaardbaar voor, met 
dien verstande dat de Gemeenschap zich niet 
dient te binden aan een inspraak voor Griekf 
land bij het verlenen van tariefconcessies 
in het kader van het APS. 

1.6. Onderhandelingen EEG-Mexico 

Er is reeds overeenstemming bereikt over een 
ontwerp mandaat voor onderhandelingen over een 
non-preferentieel akkoord EEG-Mexico. 

Nederland kan medewerken aan zonder discussi 
vaststelling door de Raad van dit mandaat. 

Het vraagstuk van de competenties van de Gemeen
schap en de afzonderlijke Lid-Staten op het ge
bied" van het totstandbrengen van samenwerkings
akkoorden, dat in de discussie over het akkoord 
EEG-Mexico is opgekomen, heeft een veel algemene} 
karakter. Deze kwestie zal nader worden onder
zocht ii de I.R.H.P. 



Het gaat 
van art• 

hier in het bijzonder om dereikwiid 
113 EEG. J e 

1.7. Algemene Tariefnreferenties voor o n t w i W o i ^ 
landen (A.P.STj ! ' — — 7 ^— 

In de EEG-Ministerraad zal op voorstel van 
Nederland een fundamentele discussie worden 
gehouden over het APS op basis van een noiimissii 
mededeling. 

Nederland dient de fundamentele discussie 
te stellen in het licht van de geloof
waardigheid van de EEG in haar ins^anninger 
voor de ontwikkelingslanden d.m.v/het 
APS, dat een wereldwijd karakter draagt. 
Een accent op deze mondiale aanpak is van 
belang juist omdat enige dagen tevoren 
de conventie met landen in Afrika, de 
Caraïbische Zee en de Stille Zuidzee 
(A.C.S.) tot stand zal zijn gebracht en 
in Lomé zal zijn ondertekend. Zo wordt 
duidelijk gemaakt dat de EEG niet een 
exclusief regionale benadering huldigt. 

Deze fundamentele discussie dient .de eerste 
te zijn, waar er vele op zullen volgen. 
Eenmaal per jaar is onvoldoende. Een tweede 
algemeen debat zou in juli kunnen worden 
nagestreefd. En tegen het einde van het 
jaar zal dan nog de discussie plaatsvinden 
over de modaliteiten van het APS voor het 
volgend jaar. Wellicht kan een Raadsver-
klaring over deze timing der debatten tot 
stand worden gebracht. 

V/aar mogelijk dient het debat uit te monden 
in operationele conclusies. Deze kunnen 
wellicht worden uitgelokt door van Neder
landse kant duidelijke eisen te stellen. 
Een ernstig bezwaar is echter dat van Brits 
kant is verzocht (tot na het referendum) 
APS-kwesties niet op de spits te drijven. 
Het V.K. wenst eventueel ook schijnsuccesj 
als positieve resultaten in de "heronder
handeling" voor te kunnen stellen. 

Een I.R.H.P.-nota van 31 januari geeft de 
punten aan waar (te Commissie in haar mede
deling kan v/orden gesteund_. 

Van Nederlandse kant zou in het bijzonder 
kunnen v/orden aangedrongen op verbetering 
van het APS door uitbreiding van het aan
bod op het gebied van de landbouw. Ook 
zou in het bijzonder aandacht moeten worden 
besteed aan verbetering van het aanbod 
voor prodükten van die ontwikkelingslanden, 
die nu nog geen gebruik van het APS 
blijken te maken. Voor diezelfde landen 
zou een vereenvoudiging van het APS 
ook van betekenis kumen zijn. 



1.8. UITIDO 

Aan de Nederlandse Ministerraad wordt in ander 
verband een instructie voor de Koninkrüksdel*-
gatie naar de UTTIDO-conferentie voorgelegd. 
De Coördinatie Commissie ggefc derhalve in"haar 
conclusies_niet in op dit onderwerp, dat ook 
op de EEG-Raadsagenda van 3 en 4 maart staat. 

Het overleg in Brussel heeft overigens uitge
wezen dat de standpunten nog vrij ver uiteen-
liggen tussen de Lid-Staten. Het raadsdebat 
zou zich met name kunnen concentreren op het 
streven van de ontwikkelingslanden naar"vast
stelling van kwantitatieve streefcijfers van hur. 
aandeel in de industriële wereldproduktïe; het 
recht van ontwikkelingslanden om onderling 
producentenovereenkomsten tot stand te brengen; 
'de internationale arbeidsverdeling en derhalve 
herverdeling van de industriële produktie in 
de rijke landen; de eventuele instelling van 
nieuwe fondsen.. 

I.9# Wijzigingen statuut Europese ambtenaren 

Nederland dient te streven naar een zo 
sober mogelijk regiem voor de Europese 
ambtenaar, zoveel mogelijk in overeen
stemming met regelingen voor ambtenaren 
van andere internationale instellingen in 
Europa, en overigens zonder de besluit
vorming te blokkeren. 

1.10. Economische toestand van de Gemeenschap 

Dit onderwerp zal voorwerp vormen van een 
mededeling, die de Commissie schrijft speciaal 
met het oog op behandeling in de Raad van de 
Gemeenschap op het niveau van regeringsleiders 
van 10 en 11 maart te Dublin. 

De betrokken ministeries zullen notities voorbe
reiden om, ook als de Commissiemededeling te 
laat komt, deze kwestie goed te kunnen bespreken 
in de Coördinatie Commissie van 5 maart a.s. 
Deze wordt immers Megd met het oog op de 
Raad in Dublin. 

1.11. "Nieuwe economische ordetr 

Ook over dit onderwerp is de Commissie nog 
bezig. Bovendien kunnen van Britse kant mede
delingen v/orden verwacht. Hier ligt ook een 
verband met <fe mededeling van de Commissie ge
noemd onder 1.1. in deze conclusies over de ver
houding tussen-de EEG en de ontwikkelingslanden. 



Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 
een notitie op teneinde een goede behandeling 
in de Coördinatie Commissie van 5 maart te ve 
zekeren. 

II. Landbouwraad van 4 maart 1975 
• 1 • Gemeenschappelijk invoerregiem verwerkt e 

produkten op basis van groente en fruit 
In verband met onder 1.5. in deze conclusie 
geschetste mogelijke moeilijkheden bij de 
ondertekening en het van kracht worden van het 
akkoord EEG-Israël, zou door Nederland bij wijze 
van compromis het volgende regiem kunnen worder 
nagestreefd: een algemeen regiem met een bodem
prijs en een dubbele cautieregeling zou tot 
stand worden gebracht. Dit zou op het ogenblik 
voor de thans als zodanig te kenmerken ge

voelige produkten worden toegepast namelijk 
tomatensap en gepelde tomaten. 

' Dit algemene regiem zou gedurende drie jaar 
niet worden toegepast voor de gevoelige pro
dukten citrussap en perziken in blik. Voor deze 
produkten zouden de nationale regiems voor die 
periode worden voortgezet. 

In de periode van drie jaar zou getracht kunnen 
worden overeenstemming te bereiken met de 
belangrijkste exporteurs van deze produkten 
nl. de Verenigde Staten en Australië. Deze 
landen hebben op grond van "GATT-consolidaties" 
zekere rechten. Mocht geen bevredigende regeling 
worden getroffen, dan zou het nationale 
regiem moeten worden gehandhaafd. 

Nederland dient ernaar te streven voor heu 
Gemeenschappelijk invoerregiem verwerkte 
produkten op basis van groente en ^ruix 
een compromis tot stand te brengen. 

Importstop rundvlees 
De EEG-Commissie is voornemens versoepelingen 
aan te brengen in het invoerregiem voor rund
vlees! da| nfp het ogenblik uit e ^ o e r s t o p 
bestaat. Deze versoepelingen zouden overigens 
niet erg ver gaan. 

Mochten van de kant van andere Lid-Stat en 
bezwaren worden opgebracht i^en door ae 
Commissie te bea^iten versoepelingen op het 
gebied van de import stop ™ o r ^ d ^ ! ^ 
dan dient Nederland een door deze landen 
eventueel uit te lokken Eaaasbesluit om^e 
versoepelingen ongedaan te maken, te ^er 
hinderen. 



1 1 1 • I n d e x a t i e van grondstoffe c.g. O I J P ^ ^ ^ 

De Coördinatie Commissie heeft dit nnaf 
nog niet verder kunnen uitdiepen Ha? t^Z^ 
de voorkeur het memorandum van Se FCPVP*"? 
over de verhouding EEG-onLïS e?Lïla^ n

S S 1 ( 

en een desbetreffende notitie van 3 z + P 

wachten. De prioriteit welke inhet int^i 
nationale overleg aan deze kwestie op Je?" 
ogenblik wordt gegeven is niet groot S?+ 4 
ook gebleken inde laatste U N C ^ b t p r ï i n g e r 
te Genève over de grondstoffenproblemaïlek? 

Toch betreft het een aangelegenheid van groot 
belang, waarover na voorafgaand interdepartemei 
ambtelijk overleg in een volgende Coördinatie 
Commissie een diepgaande discussie met het oog 
op conclusies voorde R.E.Z. dient plaats te 
vinden. 

IV• Divers-en 

IV.1. Franse invoemaatregelen t.a.v. Oostbloklanden 

Frankrijk wenste per 1 januari liberalisaties 
door te voeren, waarvoor in de laatste Raad 
Minister Sauvagnargues begrip heeft gevraagd. 

PVEG dient na te gaan wat de Commissie 
zich voorstelt \erder te doen. Eerdere 
Commissievoorstellen kunnen door Nederlanc 
bij v/ijze van compromis worden ondersteund, 

IV.2. Brief Europese Beweging aan bewindslieden 

Verschillende bewindslieden hebben een brief 
van de Europese Beweging ontvangen i.v.m. de 
campagne van de Europese Eeweging om voort
zetting van het Britse lidmaatschap van de EEG 
te bevorderen. 

De Coördinatie Commissie suggereert, dat 
de Minister-President of de Minister van 
Buitenlandse Zaken mede namens zijn ambt
genoten antwoordt dat daartoe aangewezen 
ministeriële verKlaringen zullen worden 
toegezonden. 

D.G.E.S. 25 februari 1975 
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