
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie- en Associatieproblemen d.d, 7 maart 1979. 

De Coördinatie Commissie heeft op 7 maart de navolgende 
agenda behandeld! 

Voorbereiding van de Europese Raad van 1 2 / 1 3 maart 1979. 

1 . De economische en sociale situatie in de Gemeenschap 
2 . Werkgelegenheid en sociaal beleid 
3 . Energie 
4. Triangulaire samenwerking 
5. Follow-up van de Europese Raad van december 

a) De convergentie van het economisch beleid 
b) De landbouwproblematiek 

6. Gemeenschap en INFCE 
7- Euratom en non-proliferatie 
8. Diversen 
- Begrotingsproblematiek 

De aandacht van de REZ wordt gevestigd op de hierna
volgende conclusies en overwegingen. Daarbij wordt tevens 
gevraagd om een aanvullende oriëntatie van de Nederlandse 
positie met betrekking tot de financiering van Gemeen
schap smaatregelen onder het KSG-verdrag• (Zie blz. 5). 
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Voorbereiding van de Europese Raad van 
12/13 maart 1979T 

1. De economische^^ 

De Stuurgroep heeft met betrekking tot dit onder
werp een synoptisch document uitgewerkt, dat nog 
dient te worden opgeleverd. Hierin zullen thans 
ook worden belicht de effecten van de oliesituatie 
en olieprijzen op de economische situatie. Tevens 
zullen daarin ook de arbeidsmarktvraagstukken aan 
de orde worden gesteld vanuit een macro-economische 
hoek • 

De Coördinatie Commissie meende lat in de 
Nederlandse interventie de omslag van de 
Nederlandse handelsbalans kon worden toege
licht alsook het financieringstekort van de 
Nederlandse begroting. Van daaruit kan dan 
de lijn worden doorgetrokken naar de Neder
landse bijdrage aan de "concerted action". 
Gemeend werd dat Nederland een verbreding 
van die "concerted action" zou dienen te 
bepleiten met maatregelen op het gebied 
van de energie en ten aanzien van arbeids
marktvraagstukken. De verdere Nederlandse 
bijdrage aan de "concerted action" zou dan 

ook op die terreinen gezocht dienen 
te worden. Voor een verdere bijdrage in de 
directe begrotingssfeer lijkt thans geen 
ruimte meer aanwezig. In de Nederlandse 
interventie zal tevens het belang van een 
verbetering van de handelsbetrekkingen met 
Japan en de betrekkingen met de V.S. worden 
beklemtoond. 
Tevens zal van Nederlandse zijde worden aan
gedrongen op een gedegen voorbereiding 
van een Gemeenschapspositie voor de Economische 
topconferentie van Tokio in juni a.s. 
Genoemde interventie zal door het Ministerie 
van Economische Zaken worden vervaardigd. 

2. Werkgelegenheid^ 
In dit agendapunt worden de navolgende onderdelen 
onderscheiden: 

- het overleg met de sociale partners. Hierover 
vindt nog overleg plaats tussen de Ministers van 
Sociale Zaken tijdens hun informele overleg op 
9/10 maart a.s. Naar het zich laat aanzien zal hier
bij in hoge mate aan de orde komen het paritaire 
sectoroverleg in de diverse takken van nijver
heid. „— "~ 



De Coördinatie Commissie meende dat 
van Nederlandse zijde bevestigd kon worden 
de bereidheid om binnen de Gemeenschap 
op basis van de uitspraken van de Europese 
Raad van Kopenhagen tot dit paritaire 
sectoroverleg te geraken. 
Het Ministerie van Sociale Zaken zal 
een nota aangaande dit onderwerp ten behoeve 
van het dossier opleveren. 

Werkgelegenheid. Het Franse voorzitterschap heeft 
onder dit punt rauwelijks drie nieuwe suggesties 
opgevoerd: te weten de "formation en alternance" 
ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid; 
de herbezinning op het gebruik van het sociaal 
Fonds ter verbetering van de positie van de 
vrouw; maatregelen betreffende overuren. 
De laatste suggestie zou ook worden betrokken 
in genoemd informeel overleg van de Ministers 
van Sociale Zaken. 

De Coördinatie Commissie meende dat 
terwille van het politieke belang van een 
zeker accent op sociale maatregelen Nederland 
zou kunnen medewerken aan het onderstrepen 
van het belang van maatregelen op het 
gebied van de werkgelegenheid. Specifieke 
opdrachten en committerende bewoordingen 
zouden zoveel mogelijk dienen te worden 
vermeden teneinde geen verwachtingen op 
te roepen waaraan de Gemeenschap achteraf 
niet zou kunnen beantwoorden. 

De sociale aspecten in het staalbeleid. 
Het betreft hier bestaande ideeën 

die alsnog in discussie zijn in de 
Brusselse werkgroep KSG. 

De Coördinatie Commissie meende dat 
hangende de lopende discussie binnen de 
onderscheiden organen van de Gemeenschap 
de tijd nog niet rijp is voor committerende 
uitspraken terzake. Het Ministerie van 
Economische Zaken zal terzake een aantekening 
opleveren voor het dossier. 

Verbetering van het gebruik van communautaire 
fondsen. 
Het is niet duidelijk wat het voorzitterschap 
terzake wenst op te brengen. 

De Coördinatie Commissie vestigde er de 
aandacht op dat van Nederlandse zijde een 
betere coördinatie van de fondsen ter onder
steuning van een communautair beleid steeds 
is bepleit. 



Voor het' geval onder dit punt aan 1 

de orde komt de financiering van de 
Gemeenschapsmaatregelen onder het KSG-
verdrag wordt verwezen naar de discussie 
welke terzake in de Nederlandse Ministers-
raad-is gevoerd. De REZ zou op dit punt 
thans • ' a&fivullende oriëntatie 
dienen te verschaffen. Het Ministerie van 
Economische Zaken zal e en ̂ aantekening terzake 
voor het dossier opleveren. 
In het algemeen geldt voor dit agendapunt 
dat in het week-end nadere contacten 
tussen de betrokkenen op de diverse 
Ministeries zullen plaatsvinden en op maan
dagmorgen te Parijs deIegatieoverleg zal 
plaatsvinden. Het gaat hierbij vooral om 
de vraag hoever de Nederlandse medewerking 
aan de formuleringen in het slotcommuniqué 
terzake kan gaan. 

Energie 

Aan de orde zijn hier de marktsituatie, de 
convergentie van het nationaal beleid, de ener
giebesparing en de alternatieve energiebronnen. 
De ontwerp-canclusies van het Voorzitterschap 
met betrekking tot het energiehoofdstuk voor 
het slotcommuniqué van de Europese Raad zijn 
overigens reeds bekend. 

De Coördinatie Commissie meende dat Neder
land zich terzake zou dienen op te stellen 
conform de oriëntaties welke tijdens de 
recente bijeenkomst van de Beheersraad van 
het International Energy Agency waren ge
formuleerd. Dit betekent onder meer dat de 
besparingen verkregen dienen te worden 
door middel van een reductie in de vraag. 
Zulks staat in tegenstelling tot de Franse 
wens tot een reductie van de importen. Ook 
wordt de Franse neiging tot een samenwerking 
met producentonlanden langs bilaterale weg 
niet gedeeld, maar bestaat een voorkeur voor 
multilaterale oplossingen. 
De Coördinatie Commissie kon zich wel vinden 
in de passages van de hogergenoemde ontwerp-
conclusies, waarin wordt gesproken over een 
actieve bevordering van de productie van de 
onderscheiden energiedragers binnen de 
Gemeenschap, waaronder steenkool en nucleaire 



energie. Zij meende dat die positie 
vaag genoeg was om geen belemmeringen 
op te leveren voor het Nederlandse "gas"— 
beleid en voor de Nederlandse terughouding 
met betrekking tot de ontwikkeling van snelle 
kweekreactoren. Nederland ondersteunt het 
in de ontwerp-conclusies omschreven Gemeen
schapsbeleid ook reeds met zijn streven 
naar een harmonisatie van het prijs
beleid voor de kolen. Het Ministerie van 
Economische Zaken zal de tekst voor een 
interventie op dit punt opleveren* 

4 • Tri^gulaire^samenwe £king 

Het betreft hier het denkbeeld van de Franse 
preisdent voor een Topconferentie van de 
Gemeenschap met Staatshoofden van Afrikaanse 
en Arabische landen. Het Voorzitterschap vraagt 
niet om een mandaat voor een dergelijke bij
eenkomst wi wenst ook niet tot concrete 
conclusies of besluiten terzake te komen, 
maar stelt morele ondersteuning van de overige 
Lid-Staten wel op prijs* 

Tijdens de Algemene Raad van 6 maart werd 
inmiddels door sommige Lid-Staten blijk gegeven 
van een zekere scepsis met betrekking tot 
dit denkbeeld. 

De Coördinatie Commissie meende dat de 
Nederlandse houding in hoge mate afhanke
lijk moet zijn van de bewoordingen, welke 
door het Franse voorzitterschap terzake 
worden gelegd. Men dient voorzichtig te 
zijn opdat niet de indruk gewekt wordt 
in te stemmen met het optreden van de 
Franse^Minister)President namens de 
Gemeenschap tijdens zijn komende gesprekken 
in Afrika. Bij gebreke aan een ge
detailleerd inzicht in de denkbeelden van 
de Franse president behoeft van Neder
landse kant evenwel ook niet bij voorbaat 
negatief te worden gereageerd. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
zal een document houdende achtergrond
informatie en relevante vr»agen samen
stellen voor het dossier. 



Addendum bii de conclusies ~* 3 

van'de Coördinatie Commissie 
• an / i ••..:i..rt 1979 * 5 . Pollow—u|> van &eEuropese Raad van decem -.r 

a) De convergentie van liet economisch beleid 
De EG-Commissie heeft terzake een document 

" toegezegd dat nog niet verschenen is. 
Bij gebreke aan een discussiestul: 
vestigde de Coördinatie Commissie er 
de aandacht op dat het "besluit om 
maatregelen te nemen met betrekking tot 
de convergentie van het economische 
beleid één van de verworvenheden is van 
het EMS-debat in de Europese Raad van 
december jl., waaraan door Nederland veel 
waarde wordt gehecht. Zijdens het 
Ministerie van Economische Zaken werd 
toegezegd terzake een aantekening voor 
het dossier te zullen opstellen. 



Van Britse zijde is aangekondigd dat op de 
a.s. Europese Raad zal worden teruggekomen op de 
tekst welke het VK tijdens de Europese Raad 
van december jl. heeft ingediend m.b.t. de 
Britse zienswijze op het vraagstuk van de 
convergentie en m . n . op de rol die overdrachten 
via de EG-begroting daarbij zouden dienen te 
spelen. Deze benadering wijkt fundamenteel 
af van de Nederlandse opvatting dat conver-
geBtie hoofdzakelijk tot stand dient te 
komen door gerichte aanpassingen in het nationale 
beleid en niet slechts door overdracht van 
middelen. Aan overdrachten van middelen komt 
een ondersteunende rol toe. 

De Coördinatie Commissie meende dat om 
algemene politieke redenen met naadruk dient 
te worden gesteld dat het VK uitsluitend 
via medewerking aan verdere uitbouw van 
het EG-beleid in een gunstiger positie 
kon geraken voor wat betreft zijn saldo 
tussen lusten en budgettaire lasten voort
vloeiend uit het lidmaatschap. 
Van Nederlandse zijde kan derhalve niet 
worden medegewerkt, zou het VK daar om 
vragen, om andermaal heronderhandelingen 
met het VK te openen over zijn bijdrage 
aan de Gemeenschapsbegroting. Zulks ondanks 
het begrip dat kan worden getoond voor de 
feitelijke positie van het VK m.b.t. de 
Gemeenschapsbegroting en de daaruit voort
vloeiende interne presentatieproblemen 
van de Britse Regering. 

b) D e_1andbouwgroblernatiek 
Het moet zeer waarschijnlijk worden geacht 
dat vooral van Britse en Italiaanse zijde 
wordt verlangd dat tijdens *,-Europese Raad 
een plaats wordt ingeruimd vooreen discussie 
aangaande de landbouwproblematiek. 

De Coördinatie Commissie meende dat 
hiertoe de Nederlandse positie zoals in 
de Nederlandse Ministerraad op dit punt 
uitgewerkt vóór de Europese Raad van 
december andermaal in het dossier 
kon worden opgenomen. 



6. Gemeenscha£_en_INFCE 

Van Franse zijde zal eventueel voorgesteld wor
den om tot een Gemeenschappelijke benadering te 
komen in de slotonderhandelingen die in het 
kader van INFCE plaats zullen vinden. 

De Coördinatie Commissie meende dat hierop 
van Nederlandse zijde met terughoudendheid 
dient te worden gereageerd. Dit in verband 
met het feit dat binnen de Negen sterk af
wijkende meningen bestaan ten aanzien van 
de in INFCE behandelde zaken en de kans 
dat er voor Nederland een aanvaardbare 
consensus bereikt zal worden, zeer gering 
is. Tevens zijn de bij INFCE betrekken 
Nederlandse experts in deze slotperiode van 
.de onderhandelingen reeds zeer zwaar belast, 
terwijl bovendien tussen de experts uit de 
Lid-Staten op ad hoe basis reeds voldoende 
overleg plaatsvindt. 

Van Franse zijde zal in de Raad gesteld worden 
dat de Gemeenschap op het gebied van non-
proliferatie geen eigen bevoegdheden bezit. 

Gezien het feit dat een dergelijke uit
spraak afwijkt van hetgeen door het Euro
pese Hof in zijn uitspraak van november 
1978 is gesteld, zou van Nederlandse zijde 
een dergelijke uitspraak niet ondersteund 
kunnen worden* Wel kan eventueel bereid
heid worden uitgesproken deze zaak nader 
te beschouwen in het licht van de van 
Franse zijde aangekondigde wijzigingsvoor
stellen met betrekking het het Euratom-
verdrag. 

Tevens zal het Voorzitterschap onder dit punt 
naar voren brengen dat naar haar mening de 
voorziening van nucleaire materialen niet tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de Gemeenschap 
behoort. 

Deze uitspraak is echter in strijd met de 
bepalingen van het Euratomverdrag. Derhalve 
zal van Nederlandse zijde ook aan deze uit
spraak niet meegewerkt kunnen worden. Wel 
zal ook hier de bereidheid uitgesproken 
kunnen worden deze zaak nader te beschouwen 
in het licht van de wijzigingsvoorstellen 
met betrekking tot het Euratomverdrag. 



8. Diversen 
Be,grotingsproblematiek 
Omtrent de door het Franse Voorzitterschap 
ingediende resolutie en de door de Commissie 
voorgestelde aanvullende begroting 1979 werd 
in de Algemene Raad van 5/6 maart jl. een 
discussie gevoerd. Voorzien is de inlassing 
van een speciale Begrotingsraad voor 20 maart 
3/ • S • 
Op grond van deze discussies mag worden aange
nomen dat de onderhavige materie zeer waar
schijnlijk niet ter sprake zal komen op de 
a.s. Europese Raad. 

De Coördinatie Commissie was van mening 
dat, gelet op de geisoleerde positie van 
Nederland en de mogelijkheid dat ondanks 
bovenvermelde verwachtingen, tijdens of 
en marge van de Europese Raad op Neder
land druk zal worden uitgeoefend om zich 
bij de meerderheid aan te sluiten, in de 
dossiers voor de beide bewindslieden een 
aantekening diende te worden opgenomen 
met betrekking tot de door Nederland uit
gedragen zienswijze. 

DGES, 7 maart 1979 


