
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie en Associatieprobleraen 
van 14 september 1976 

De Coördinatie Commissie heeft op 14 september 
de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Algemene Raad van 20 september as, 
1•1• Syntheserapport 
1.2. Rechtstreekse verkiezingen 
1.3. Portugal - Financieel Protocol 
1.4. Turkije 
1.3* C.I.E.S. 
1.6. Iran 
1.7* Spanje 
1.8. Comecon 
1.9. EEG Begrotingspost niet geassocieerde ont

wikkelingslanden 

2. Economische Financiële Raad van 20 sept. as. 
2.1. Plan Duisenberg 
2.2. Voorbereiding jaarlijkse vergadering I.M.F. 
2.3« Consolidatie communautaire lening 
2.4. Diversen 
3. Landbouw 

De Coördinatie Commissie vestigt om politieke rede
nen de aandacht van de R.E.Z. op de slechte ont-
vangst van het Plan Duisenberg. Hierover is beraad 
noodzakelijk. 

De Conclusies bevatten geen knelpunten, zodat de 
R.E.Z. in overweging wordt gegeven met de inhoud 
ervan akkoord te gaan. 
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1• Algemene Raad van 20 september as. 
1.1. Syntheserapport 

Het voorzitterschap moet in de Algemene Raad 
een rapport indienen, dat knelpunten bevat, 
die in de werkzaamheden der andere Raden wor
den geconstateerd. Doelstelling is, waar moge
lijk, een politieke impuls te geven om tot 
een oplossing te geraken. 
Het voorliggende ontwerp wijst knelpunten aan 
op het gebied van het energiebeleid (M.S.P. 
en crisismechanisme) en op economisch mone
tair gebied (Plan Duisenberg en B.T.W.-grond
slag) . 

Het lijkt verstandig ditmaal de 
M.S.P. van de knelpuntenlijst te 
schrappen. Het crisismechanisme wordt 
daarentegen op de lijst behouden. 
Voor wat het 
Plan Duisenberg betreft, wordt ver
wezen naar punt. 2.1. van deze con
clusies. Aan de knelpunten zullen 
worden toegevoegd: de EEG begrotings
post voor niet geassocieerde ontwik-
elingslanden lf.9» van deze conclu
sies );de vestiging van de Joint 
Europeen Torus (J . E. T.: zie eerdere 
conclusies van 14 juli, 22 juni, 
25 mei en 17 februari) en de visse
rijproblematiek) . 

1.2. Direkte verkiezingen 
Op 20 september zal het Raadsbesluit onderte
kend worden, in aanwezigheid van de voorzit-
ter van het E.P. 
De kwestie van een mogelijk Deens uitzonde
ringsregiem zal voorwerp vormen van een notulen-
verklaring, en niet in het Raadsbesluit zelf 
worden geregeld. Het wordt steeds minder waar
schijnlijk dat Denemarken ook werkelijk ge
bruik van deze mogelijkheid zal willen maken. 
Er is nog een verschil van mening tussen Italië, 

i dat de tijd waarin gestemd kan worden wil doen 
\.uitstrekken tot Maandag 14.00 uur en 
I Frankrijk, dat niet verder wil gaan dan zondag 
1 24 uur. Allen zijn het eens om te beginnen op 
de Donderdag daaraan voorafgaand. Beide lan
den denken na over een mogelijke oplossing. 



1.3. Portugal 
In de Raad van 20 september gaat het om de 
ondertekening van een drietal protocollen 
EEG - Portugal, met als belangrijkste een fi
nancieel Protocol (leningen 200 min. R.E., 
giften 30 min. R.E.). 

Nederland zal medewerken aan de onder
tekening van de 3 protocollen, die 
moeten worden gezien in het kader van 
het aanhalen van de banden Portugal/ 
EEG» Overigens zal Nederland t.aTv. 
de juridische basis een verklaring 
in de EEG Raadsnotulen doen opnemen. 
Het Nederlands standpunt t.a.v. hetbud-
gettariseren" van de hulp blijft 
gehandhaafd, d.w.z. dat wij de hulp 
ten laste van de communautaire be
groting willen brengen. 

1.4* Turkije 

De relatie E.E.G. - Turkije is voorwerp van 
zorg. Turkije is duidelijk teleurgesteld 
over het E.E.G.-aanbod, en heeft derhalve een 
Associatie Raad doen uitstellen. Inmiddels 
heeft Minister Van der Stoel met Sir 
Christopher Soames van de Europese Commissie 
op 6/7 september Ankara bezocht. Om op 
16 oktober 1976 een Associatieraad te kunnen 
houden is, indien enigszins mogelijk, een ver
dergaand EEG-aanbod nodig m.n. op het gebied 
van het vrij verkeer van werknemers. 

Nederland kan opnieuw proberen het 
oorspronkelijk Commissie Voorstel 
terzake geaccepteerd te krijgen. 
Ook kan worden gedacht aan een her
bevestiging van het beginsel dat een 
vrij verkeer van werknemers in tien 
jaar tot stand wordt gebracht zoals 
vastgelegd in het Associatie Akkoord. 
Uit de thans verruigende tekst voor 
een verklaring van de Raad dienen de 
elementen, die voor Turkije negatief 
uitwerken, te worden geschrapt. 



1.5. C»I»E.S. 

Nadat toch nog overeenstemming was bereikt 
over het werkprogramma van de tweede fase 
van de C.I.E.S. werd het mogelijk de volgen
de gespreksronde met slechts 1 dag vertraging 
op 14 september te beginnen. 

zal op een later tijdstip (bv. oktober) 
overleg op hoog niveau nodig zijn. 
Ook de positie van het Nederlands voor
zitterschap in de Ë.G. is hier in 
relatie tot de G 1(j in het geding. 

In de besprekingen over een evt. akkoord 
EEG-Iran, die reeds lang duren, zal de Raad 
van 20 september geen nieuwe wending brengen. 
Van Franse zijde is thans reeds aangekondigd 
dat terzake van deze slepende problematiek op 
de komende Raad geen enkel standpunt zal worden 
ingenomen. 

De Coördinatie Commissie bevestigt 
v.w.b. Nederland haar bezorgdheid op
nieuw over de uitholling van multi
lateraal beleid m.n. van het A.P.S. 
langs deze in wezen bilaterale weg. 
Nader interdepartementaal overleg is 
noodzakelijk. Daarna zal PVEG nog 
voor zijn vergadering van deze week 
worden geïnstrueerd. Nederland dient 
zich bij de behandeling van dit onder
werp niet te exponeren. In de komende 
Raad zijn definitieve uitspraken 
waarschijnlijk niet nodig, ook al 
omdat Frankrijk zich nog niet wil 
vastleggen. 

1.6. Iran 



1.1. Spanje . 
De Europese Commissie heeft een ontwerp-man-
daat voorgesteld voor de onderhandelingen met 
Spanje over de aanpassing van het bestaande 
akkoord. Hierin wordt niet vooruitgelopen op 
een evt. toetredingsverzoek van 
Spanje. Het gaat om een beperkt akkoord nl. een 
aanvullend protocol voor een duur van 5 jaar 
met onderhandelingen over het daaropvolgende 
regiem over 3 , 5 jaar, 'dus 16 maanden eerder. 

De Coördinatie Commissie bevestigt 
de conclusies van de I.R.H.P. van 
25 augustus, waarin een terughouden
de opstelling t.a.v. de Spaanse wen
sen wordt vastgelegd. Het ontwerp-
mandaat komt overeen met dat van 1974 
voor de landbouw. Voor industriepro-
dukten gaat de Gemeenschap tot 78$ 
en Spanje tot 56$ tariefafbraak. Dat 
gaat al ver, en aan additionele Spaan
se wensen kan moeilijk worden tege
moetgekomen. Hierbij wordt nog opge
merkt, dat het van politiek belang is 
de clausule over de nieuwe onderhan
delingen na 3 , 5 jaar inderdaad te 
doen opnemen. De Spaanse ambassadeur 
Ullastres, die te Brussel met deze 
onderhandelingen is belast, komt o.m. 
naar Den Haag om de kwestie te bespre
ken. Nederland zal zich daar beperken 
tot luisteren. 

1 #8. Comecon 
Aan het begin van dit jaar heeft Comecon een 
voorstel gedaan voor het afsluiten van een 
akkoord tussen Comecon + Comecon-Lid-Staten 
met EEG met de EEG-Lid-Staten. 

Nederland dient er, ook als EEG-voor-
zitter, naar te streven, dat in de 
komende maanden (novem-
ber)een EEG-reactie op het Comecon-
voorstel kan uitgaan. 

In deze reactie 
dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen verschillende mogelijk
heden naar gelang de uiteenlopende 
compententies der respectieve organi
saties c.q. Lid-Staten. Het gaat om 
mogelijke relaties tussen de E.E.G. 
en Comecon c.q. tussen de E.E.G. en 
Comecon Lid-Staten afzonderlijk. De 

mogelijkheid van relaties 
tussen EEG Lid-Staten afzonderlijk 
en Comecon Lid-Staten ieder voor zich 
dient in het huidige onderhandelings
stadium niet te worden geaccentueerd. 



De hier genoemde mogelijkheden moeten 
parallel d.w.z. in politieke samen
hang worden behandeld. Op het essen
tiële gebied van de handelspolitiek 
dienen de betrekkingen te worden ge
normaliseerd. Voor het overige be
hoeft de reactie nog niet zeer speci
fiek te zijn. De aard van de relaties 
-"relations de travail" dan wel een 
meer geïnstitutionaliseerd verband -
kan aan het eind eerder dan aan het 
begin van deze besprekingen worden be 
noemd aan de hand van de concrete re
sultaten. 

De onderhandelingen zullen worden ge
voerd door de Gemeenschap als zodanig, 
v.w.b. de handelspolitiek door de Com
missie. Het is opportuun in dit ver
band de mogelijkheid van een hervat
ting der sondages van de Commissie 

ditmaal met het Comecon-secretariaat,
xte Brus

sel, te vermelden. Deze probelamtiek 
dient in Brussel te worden behandeld 
zonder nieuwe documenten, maar op basis 
van enige mondelinge punten. 

Ten behoeve van de R.E.Z. wijst de Coördinatie
commissie nog op de raakvlakken van de kwestie 
EEG - Comecon met het gehele proces van ont
spanning (C.V.S.E.), maar de relaties tussen 
individuele Europese Staten dienen zoveel moge
lijk buiten het kader EEG - Comecon te blijven. 

1 . 9 . E.G. Begrotingsvraagstukken - hulp aan niet 
geassocieerde ontwikkelingslanden 

£M/U^ §LA*-I,L ibll^o^ °P d e E E G begroting 1976 was een amendement door 
— - — T — "het E.P. aangebracht inhoudende dat een door de 

Raad geschrapte post van 20 min. R.E. voor hulp 
aan niet geassocieerde ontwikkelingslanden weer 
werd opgevoerd. Nederland heeft zich vanaf het 
begin voor deze post sterk gemaakt. Het wordt 
urgent, dat deze 20 min. R.E. nu worden besteed, 
bijvoorbeeld door inschakeling van de Aziatische 
Ontwikkelingsbank. Anders dreigt er een politiek 
conflict Raad/E.P. over de respectieve competen
ties op het gebied van de begroting in veel al
gemenere zin. De Commissie had voor de ontwerp
begroting 1977 ook weer een bedrag voor hetzelf
de doel in haar voorontwerp opgenomen. Die zijn 
evenmin goedgekeurd, ondanks Nederlands verzet, 
maar tussen haken gezet, in afwachting van een 
Raadsdiscussie. Hierbij was gedacht aan de Ont-
wikkelingsraad; deze is echter uitgesteld en zal 
waarschijnlijk pas in november bijeen komen. 



Dit probleem moet derhalve worden besproken 
m de Algemene Raad van 18/19 oktober, na in 
de Raad van 20 september in het kader'van de 
discussie over het syntheserapport aan de orde 
te zijn geweest. 

2. EconomischeFinanciële Raad van 20 september 

2.1. Plan Duisenberg 

Het Plan Duisenberg (zie bijlage bij conclusies 
6 juli jl•) over het economisch en monetair be
leid bevat enige suggesties om het uiteengroeien 
van de economieën der Lid-Staten tegen te gaan 
en een ontwikkeling in tegenovergestelde rich
ting op gang te brengen. Hiervan heeft de Mi
nister President in de Europese Raad van 12/ 
13 juli jl. gewag gemaakt. 
Het zou worden behandeld door de EcoFin Minis
ters, doch het ziet ernaar uit dat tengevolge 
van de weinig positieve reacties van enkele Lid-
Staten dit pas in november geschiedt. Dit zou be
tekenen dat de Europese Raad van eind november 
op dit punt onvoldoende wordt voorbereid hetgeen 
politiek als zeer ongewenst moet worden 
beschouwd- Bovendien heeft dit negatieve con
juncties voor de behandeling van het Hoofdstuk 
III. van het rapport Tindemans over de econo
misch monetaire problematiek. 

De aandacht van de R.E.Z. wordt op 
deze ernstige situatie gevestigd, die 
nader wordt verduidelijkt in bijgaand 
verslag van de laatste zitting van het 
Monetair Comité in KopenhagenT 

2.2. Voorbereiding jaarlijkse vergadering I.M.F. 

Over de rede, die Minister Duisenberg namens 
de EEG zal houden, zijn er geen problemen. 

Over een aantal andere zaken (aanwijzing voor
zitter board of Governors; afwijzing uitbrei-
ding internationale likwiditeiten: herformule-

r^T^^ring art._4 I.M.F. over wisselko^rsregiem___^ 
* met het oog op ook het economische "beleid; 

afwijzing uitbreiding likwiditeiten I.M.F. zelf-
t.êirzT3~T5p basis vaiTöverleg~ï rT ̂ e~TT~Tö7"" afwi j-
zing uitbreiding extended fund facility; geen 
nieuwe quota herzieningen) zal het Ministerie 
van Financien zoals gebruikelijk voor de inter
departementale voorbereiding zorgdragen. 

• 



2.3» Consolidatie communautaire lening 
De Raad kan de Commissie machtigen tot een 
consolidatie van 100 min. R.E. in New York. 
Ten aanzien van de Nederlandse tranche is be
sluitvorming niet mogelijk. 

2.4. Diversen 
Het Ministerie van Financiën zal nagaan in hoe
verre exba EcoFin Raadsvergaderingen in het hui
dige schema kunnen- worden voorzien, ook al 
ter bespreking van het Plan Duisenberg voor de 
Europese Raad *an 29 /30 november as. te Den Haag 

3 . Landbouw 
Op 9 september heeft een extra Landbouwraads
zitting plaatsgehad, m.n. ter bespreking van 
dejjirpogte»! De Raad van 20 september is echter 
uitgesteld.* Op 27/28 september ontvangt Minis
ter Van der Stee zijn collega's en het Speciaal 
Comité Landbouw in Nederland. 

. De meest actuele problematiek betreft 
de droogte; de invoer van ruwvoer; de zuivel
en rundvleesproblemen incl. derde landen aspec
ten; de evt. marktverordeningen voor schape
vlees en aardappelen. In het huidige stadium 
is het niet nodig speciale uitspraken van de 
R.E.Z. te verkrijgen. 

D.G.E.S. 14 september 1976 



Uit: Versla? van de 200e vergadering van het Monetair Comité var, ie 

EEGj p-ehouden op 10 oepter.ber 1076 te Kopenhagen 

Ad 4. ^°£:£ii:2!S^£ÉÊI!_Y22E_invo£r^ regels voor 

het zweven 

In een inleidende toelichting op zijn discussie

nota "guidelines for floating in het European Coninunity" 

(bijlage) gaf Port enkele achterliggende gedachten aan. 

Het aanvaarden van doelzones voor de wisselkoersen betekent 

dat een kader ontstaat, waarbinnen lid-staten zich verplichten 

geen concurrentie-vervalsende maatregelen te treffen. De 

doelzones kunnen tevens een steun in rug betekenen voor he 

anti—inflatiebeleid via de verplichting om net name het 

monetaire beleid te richten op het houden van de koers binnen 

de doelzone. Aanvaarding van doelzones betekent niet, dat 

lid-staten een interventieplicht op zich nemen. Interveniëren 

lid-staten wèl, ten einde hun koers binnen de doelzone 

te houden, dan zouden kredieten als die in het kader van het 

alangmechanisme beschikbaar moeten zijn. Het huidige slang

mechanisme blijft gehandhaafd. Op basis van bovengenoemde 

uitgangspunten zou een raamwerk worden gecreëerd voor een 

zinvolle discussie op gemeenschapsniveau over het wisselkoers-

beleid. Mogelijke discussiepunten zouden thans kunr.e:. 

de wijze van vaststelling van de doelzones, de wijze van aanp 

sing van de doelzones en de relatie tussen het alang=echaais« 

en de doelzonevoorstellen. 

De la Rosière (Frankrijk, Financiën) zag veel overeenkoaaten 

met de vroegere Franse voorstellen. Beide voorstellen waren 

gericht op een bewust beleid tot vergroting van de stabilite 

van het wioeelkoerssysteem, net behoud van een zekere aouple 

d.m.v. de mogelijkheid tot flexibele aanpaeaing van de 

spilkoersen. Daarnaast voorzagen beide vooratellen in een 

procedure voor communautair overleg. 



Een essentieel verschil was echter, dat de nota-Oort een 

expliciet onderscheid maakte tussen slang- en niet-slangva-

luta fs. Het ontbreken van gelijke verplichtingen voor alle 

lid-staten was niet juist. Het in paragraaf 3 .3 genoemde 

alternatief, dat voorzag in uitsluitend doelzones voor de 

niet-slangvaluta fs, was voor De la Rosière onaanvaardbaar. 

De ontwikkeling van de slangvaluta's beïnvloeden de niet-

slangvaluta's. Indien de beide andere in paragraaf 3 # 3 

genoemde alternatieven zouden worden gekozen, zou dit een 

toenadering tot de Franse voorstellen betekenen,med9 omdat 

in die gevallen een gemeenschappelijk dollarniveau zou kunnen 

worden nagestreefd. Het voorgestelde gebruik van effektieve 

koersen i.p.v. de Europese rekeneenheid, de geringere nadruk 

op de interventieplicht en de grotere nadruk op het algemeen 

economisch beleid achtte De la Rosière een verbetering t.o.v. 

de Franse voorstellen. Spreker was met Mitchell (Verenigd 

Koninkrijk, Financiën) en Magnifico (Italië, Bank) van 

mening dat het moment om nieuwe ideëen in de praktijk 

te brengen nog niet rijp was. De onzekerheden op de valuta

markten zijn daarvoor thans te groot. Een nieuwe valuta

overeenkomst als de onderhavige zou kunnen worden opgelat 

als een terugkeer naar meer vaste wisselkoersen en daarmee 

de speculatie op gang kunnen brengen. De Ia Rosière 

deelde tenslotte mee, dat Frankrijk deelneming slechts zou 
40 

overwegen indien de overige lid-staten zouden toetreden 

tot dit mechanisme. De Nederlandse voorstellen zouden 

naar zijn mening wel degelijk verder bestudeerd moeten worden 

Mosca (Commissie) achtte verbetering van de concertatie 

t.a.v. het wisselkoersbeleid en vergroting van de QOttrdlfiAÜt 

op complementaire terreinen noodzakelijk. 

Pflhl, sprekend als Westduits vertegenwoordiger, 

stelde dat West-Duitsland de slang indertijd, als nucleus 

voor een gemeenschapsbeleid t.o.v. de dollarkoers en 

voor de interne discipline had beschouwd. Hoewel dit doel 

niet kon worden gerealiseerd was men bereid mee te werken 

aan handhaving van de slang. 



/ 

Spreker stolde dat het laten zweven van somnige wisselkoersen 
rotectionist ische heeft bijgedragen tot het voorkomen var/ciaatregelen (af

gezien van de Italiaanse depositomaatregelen). Concurrerende 
devaluaties hebben niet plaatsgevonden. Pöhl stelde verier 
vast, dat zwevende wisselkoersen niet steeds gepaard gaan 
met verminderde wisselkoersstabiliteit zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit de relatie tussen DM en dollar. De oorzaak 
van deze stabiele relatie lag echter bij de redelijk parallel 
verlopende economische ontwikkeling in beide landen. Bvemis 
is het zweven van een groter aantal valuta's gepaard gegaan 
met toenemende speculatieve bewegingen. Aan consultatie
mogelijkheden en kredietfaciliteiten, waarop De la. Beniferg 
(Frankrijk. Bank) had gewezen, was vgl. Pöhl. geen getrek. 
Dit bleek ook uit de grotere samenwerking tussen de Cen^ra-le 
Banken en de steeds gebleken bereidheid tot inwilliging van 
verzoeken tot communautaire kredietverlening. 
De divergerende economische ontwikkelingen als gevolg van 
het ontbreken van een gecoördineerd economisch beleid 
vormen het werkelijke probleem. Terugbrengen van de 
verschillen in inflatietempo's zou voorop moeten staan. 

Magnifico achtte aanvaarding van beperkingen 
voor het binnenlandse beleid a.g.v. het voorgestelde wissel
koersregime nog niet mogelijk. Het wisselkoersbeleid zou 
een meer centrale ral moeten toebedeeld krijgen. Het voorstel 
Oort had een aantal aantrekkelijke aspekten, zoals de mogelijk 
heid tot geleidelijke versterking van de wisselkoers-
overeenkomst en het ontbreken van interventieverplichtingen. 
De voorgestelde asymmetrie van de beleidsaanpassingen vas 
echter, zoals ook Nitchell betoogde niet wenselijk. Dit sou 
ten nadele van landen met betalingsbalanstekorten werken. 
Voor alle landen zouden doelzones moeten worden vastgesteld 
omdat in feite, afgezien van de kleine van West-Duit eland 
afhankelijke landen, alle valuta 9a zweefden. 



Mitcholl (V.K.) zou discussie in EEG-verband 

over de voorstellen inzake artikel IV van de nieuwe 

IMF-otatuten toejuichen. Aan de praktische uitvoerbaarheid 

van de onderhavige voorstellen kon echter worden getwijfeld. 

Consultaties over het wisselkoersbeleid raken direkt de 

monetaire en andere economische beleidsterreinen. Een 

geïsoleerde benadering van de wisselkoersproblez^tiek 

achtte spreker onmogelijk. Het moment van werkelijk zinvolle 

consultaties, waaraan behoefte bestaat, is nog ver verwijderd. 

Operationele consequenties voor de EEG van de nieuwe 

IMF-regels raadde Mtchell af. 

Andersen (Denemarken, Bank) achtte een 

geleidelijke toenadering tussen de slang- en niet-slang-

valuta's gewenst, evenals een gemeenschappelijk dollarbeleid. 

Niet-slanglanden zouden ook moeten kunnen interveniëren in 

slangvaluta 1s teneinde een druk op de dollarkoers te 

voorkomen. Bij een eventueel communautair wisselkoersbeleid 

zou met middellange termijnontwikkelingen rekening moeder, 

worden gehouden. De IMF-discussies over het wisselkoersbeleid 

blijven door het ontbreken van een samenhangende filosofie 

academisch. 

Van Ypersele (België,Pin.) en Dondelinffer(Lux.)ondersteunden 

de Nederlandse benadering. Het alternatief waarbij voor 

de niet-slangvaluta 1s doelzones zouden worden afgesproken 

had de voorkeur. De slang zou intakt moeten blijven. 

De voorgestelde overeenkomst zou lid-staten met een «wevende 

valuta kunnen helpen de vicieuze cirkel tuBsen inflatie 

en devaluatie te doorbreken. Wisselkoersdiscipline zou 

bijdragen tot een grotere convergentie van het econoaaische 

beleid. Janson (België, Bank) achtte uitwerking van regels 

voor het wisselkoersbeleid ter bevordering van de convergentie 

niet mogelijk. Breen (Ierland, Bank) pleitte voor voortzetting 

van de studie. De voorgestelde overbrugging van de psycholo

gische afstand tussen slang- en niet-slanglanden, alsmede 

de van een dergelijke overeenkomst uitgaande disoipline 

zou naar zijn mening de convergentie vel degelijk kunnen 

bevorderen. 



In zijn hoedanigheid van voorzitter stelde PShl voor 
schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad over de 
hier plaatsgevonden discunsie. Er bleken in het Cocité 
te grote verschillen van mening te bestaan over het gewenBte 
wisselkoersregime• Het verslag zou tevens aandacht coeten 
schenken aan de noodzakelijke beleidsconvergentie, met name 
op het terrein van het monetaire bëeid, het inkomensbeleid 
etc. Het Comité kon zich met dit procedurevoorstel 
verenigen. * 


