
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie- en Associatieproblemen van 9 maart 1977 

De Coördinatie Commissie heeft op 9 maart jl« de vol
gende onderwerpen behandeld: 
1. LandbouwRaad van 14/13 maart 1977 
1.1. Nieuwe Landbouwprijzen 
1 . 2 . Visserijbeleid 
1 . 3 . A.C.S. suiker 

2 . EcoFin Raad van 14 maart 1977 
2.1- Economische situatie 
2 . 2 . 4e programma econ. politiek op middellange termijn 
2 . 3 . Plan Duisenberg 
2.4. Interim Comité I.M.F. 
2 . 5 . C.I.E.S. - financiële kwesties 
2 . 6 . Verzekeringen 
2.7* Exportkredieten 
De aandacht van de R.E.Z. wordt in het bijzonder geves
tigd op de politiek zeer belangrijke kwestie van de 
nieuwe landbouwprijzen (1.1.), waar een uitspraak nood
zakelijk voorkomt. 
Verder wordt de R.E.Z. in overweging gegeven met de 
conclusies akkoord te gaan. 

LandbouwRaad van 14/15 maart 1977 
Over de voorstellen van de Europese Commissie voor de 
landbouwprijzen 1977/78 heeft de Coördinatie Commissie 
van gedachten gewisseld op basis van een nota van het 
Ministerie van Landbouw, opgesteld na interdepartemen
taal overleg. Deze nota van 4 maart 1977 is bijgevoegd. 
De voorstellen betreffen behalve de 
prijzen ook de monetaire compenserende bedragen en eer
der gedane voorstellen voor de zuivelsector. De voor
stellen houden een globale prijsverhoging voor de 
gehele EEG van ong. yfo in, maar het effect varieert 
sterk per Lid-Staat m.n. als gevolg van uiteenlopende 
"agrimonetaire" ontwikkelingen. Voor Nederland zou het 
effect een verhoging met 2,6^b maar voor onze melkvee
houderij met 0,1$ zijn. 
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Een beperkte prijsvernogmg üevoraerx een op zien 
zeer wenselijke terugkeer tot marktevenwicht, juist 
ook in de zuivelsector, maar de verdere aantasting 
van de inkomenspositie van de Nederlandse boer -
die immers niet of zeer onvoldoende door prijsver
hoging wordt gecompenseerd voor kostenstijgingen -
schept enorme spanningen en politieke problemen. 

De vraag rijst in hoeverre bij steeds verder 
uiteenlopende (agri)monetaire ontwikkelingen 
een gemeenschappelijk landbouwbeleid kan wor
den gehandhaafd met communautaire prijzen 
als centraal instrument om de landbouwbevol
king een redelijk inkomen te verschaffen. 
Naarmate de nationale situaties uiteengroeien 
en communautaire maatregelen te kortschieten, 
wordt de druk in de richting van een natio
naal aanvullend inkomensbeleid sterker. 
Het is dan ook gewenst, dat tegelijk met de 
besluitvorming over het prijzenpakket ook 
voortgang wordt gemaakt met besluitvorming 
teneinde een verder uiteengroeien der econo
mieën van de Lid-Staten in economisch en mo
netair opzicht tegen te gaan en convergentie 
op dit gebied te bevorderen. 
Verder dient tegelijk ook voortgang te worden 
gemaakt met terugkeer naar marktevenwicht 
en werkelijk communautaire prijzen door 
vermindering van de heffingen in het intra-
verkeer nl. de zgn. monetair compenserende 
bedragen (m.c.b^s). 

Deze m.c.b.fs zijn in 1976 als gevolg van 
divergerende monetaire ontwikkelingen aanzien
lijk toegenomen, zij het niet voor de Bene
lux landen. Nederland heeft zich altijd inge
zet voor het afbouwen van de m.c.b.fs. In het 
kader van de besluitvorming over de prijzen 
zijn daarom ook afspraken nodig over de ver-
dere afbouw van deze nuc.b.fs. 
Op de korte termijn neemt dit niet weg dat de 
beoordeling van de benarde inkomenspositie 
voor de Nederlandse boer het onontkoombaar 
maakt bij het Commissievoorstel tot afbouw 
van onze m.c.b. van 1,4$ naar 1$ ook het to
taal effect van de prijzenvoorstellen te be
trekken. Verwezenlijking van dit onderdeel 
der Commissievoorstellen zou voor Nederland 
immers betekenen dat - zoals hierboven reeds 
vermeld - het effect van de globale prijs
stijging van 3$ wordt verminderd tot 2,6$. 

Voor de zuivelsector komt daar nog bij, dat 
de Commissie terecht een "medeverantwoorde
lijkheid" voor de producenten voor de over
schotten introduceert, en wel van 2,5$. Het 
resultaat voor ons land is dan echter een net
to prijsverhoging van 0,1$ in die sector. 



De bijzondere aandacht van de R.E.Z. wordt 
- - ;-- gevraagd voor ce i n RH gaarne nota 

neergelegde geaacnxe aax l i edenand m í e 
LandbóuwRaad streeft naar een ^riooaie prijs
verhoging van 5> en m e t van ~y> zoals de Corn-
missie voorstelt. Het Ministerie van Land
bouw is bereid in de uitwerking van deze~e-
dachte een differentiatie naar beneden toe te 
passen m.n. ,roor zuivel, rundvlees en varken-
vlees. 

De differentiatie zou voor de zuivel dienen 
in te houden dat een positief besluit wordt 
genomen over een financiële medeverantwoorde
lijkheid van de producent. Het resultaat 
van de door Landbouw gewenste prijsverhoging 
van 5^ plus deze médeverantwoordeli jkheidf en 
zonder enige afbouw van de m.c.b. voor Ne
derland) zou dan een netto prijsverhoging 
van 2,5$ in die sector zijn. 
Op de uitwerking van de differentiatie voor 
rundvlees en voor varkensvlees behoeft hier 
niet nader te worden ingegaan. 
Hiertegenover staat de door de andere ministe 
ries naar voren gebrachte gedachte om het 
3% voorstel van de Commissie globaal te on
derschrijven maar, waar nodig, met een diffe
rentiatie naar boven. 

Hier v/ordt om een uitspraak gevraagd. 

Verder kan v.w.b. de suiker nog worden aange
tekend dat Nederland het Commissievoorstel, 
zal ondersteunen om het zgn. B-quotum te 
brengen op 25$ van het A-quotum, en niet op 

te -handhaven zoals Frankrijk wenst. 
1.2. Visserijbeleid 

Nederland dient in de LandbouwRaad te blijven 
streven naar een communautaire quotaregeling. 

1 .3 . A.C.S. Suiker 

In het kader van de opstelling van een man
daat voor de Gemeenschap tijdens de Algemene 
Raad van 5 april as. voor de ACS-SEG Raads- -
zitting met de Lomé-landen in Fidji zal ook 
een standpunt over de zgn. A.C.S. suikerprijs 
worden vastgesteld. 

2. EcoFin Raad van 14 maart 1977 
2.1. Economische situatie 

Ter gelegenheid van de driemaandelijkse behandeling 
v?m rie economische situatie in de Gemeenschap komt 
de aanpassing der richtlijnen op dit gebied van alge
mene aard en op de afzonderlijke Lid-Staten toegespitst 
aan de orde. 

Nederland zal zowel het algemeen gedeelte als 
het op Nederland toegespitste deel van de 
aangepaste richtlijnen accepteren incl. de 
m.n. op de B.R.D. van toepassing zijnde wen
selijkheid evt. de expansieve maatregelen 
enigszins te vervroegen en uit te breiden. 



Vnl. zullen aan de orde zijn de internationale liquidi
teiten situatie m.n. de vraag in hoeverre nieuwe Speci
ale Trekkings Rechten moeten worden gecreëerd, en ook 
het monetair aanpassingsproces m.n. de mate van toezicht 
van het I.M.P. op wisselkoersontwikkelingen. De EEG 
landen lopen met hun standpunten terzake niet ver uiteen 

Nederland zal kunnen meewerken aan gecoördi
neerde standpunten terzake. V.w.b. een verho
ging der I.M.P. quota zullen wij ons aanslui
ten bij een evt= proportionele verhoging van 
om te beginnen 25/30^, 

2.2 Het vierde programma voor de economische politiek 
op de middellange termijn _ _ 

Nederland kan, zoals reeds eerder was gecon
cludeerd, akkoord gaan met het programma na
dat het E.P. zich erover zal hebben uitgespro
ken* 
De precieze tekst van de passage inzake het 
Ponds voor Monetaire Samenwerking dient ech
ter te worden afgewacht. 
Het programma zal ook een goede basis kunnen 
vormen voor de voorbereiding van de volgende 
tripartite Conferentie.. 
Nederland zal in de Raad ook een korte uit
eenzetting geven over de wenselijkheid van het 
sturen van investeringen in de Gemeen
schap. . . :. 

2.3. Plan Duisenberg 
In de Raad zal een verslag over de stand van zaken 
worden uitgebracht over het Plan Duisenberg ter verbe
tering van de interne economische en monetaire samen
hang in de Gemeenschap. 

Bij de behandeling van dit verslag zal Neder
land ernaar streven, dat het Plan Duisenberg 
verder wordt uitgediept terwijl ook een 
simulatie v.w.b. de toepassing ervan tot de 
mogelijkheden behoort. In het communiqué 
moet ook blijken dat het Plan op tafel blijft 
zulks in tegenstelling tot meer sombere pers-
geluiden, j 
Enigerlei besluitvorming, die de verwezenlij
king van het Plan Duisenberg zou bemoeilijken 
dient te worden vermeden. 

2.4. Interim Comité I.M.P. 



2#5. C>I>E>S, - financiële kwesties 
Voor zover deze kwesties in de EcoPin Raad 
worden besproken dient Nederland eraan vast 
te houden dat besluitvorming blijft gereser
veerd voor de Algemene Raad. 
Nederland kan. overeenkomstig de R.E.Z. -
conclusies van 5 maart, streven naar een 
"immediate action" op het gebied van de 
schulden van 2 mlrd. $ en in het algemeen 
aandringen op substantiële vooruitgang juist 
ook op financieel gebied. 

2.6. Verzekeringen 
Een Brits initiatief om te proberen de be
sluitvorming op het gebied van de verzekeringen 
binnen 12 maanden tot stand te brengen zal doo: 
ons in beginsel worden gesteund. 

2 .7 . Exportkredieten 
Aan besluitvorming onder de A-punten zal wor
den meegewerkt. 

DGES, 9 maart 1977 
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