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1. Voorbereiding van de Visraad van 17 novenber 

1.1 Intern_Visserijbeleid 

Bij de discussie in de Raad zullen de quotavoor&tellen 
voor 1980, eventueel gecompleteerd met de voorstellen 
voor structuurmaatregelen, centraal staan. Het overleg 
over de quotaverdeling en de problematiek van de toegangs 
voorwaarden vindt thans in eerste instantie plaats in 
een High Level Group, die onder Nederlandse leiding staa 
Gezien de kritiek die meerdere lid-staten hebben geuit 
op de quotavoorstellen van de Commissie, valt te voorzier 
dat de Commissie in die voorstellen aanzienlijke wijzi
gingen zal aanbrengen. Deze zullen waarschijnlijk ook 
van invloed zijn op het oorspronkelijk aan Nederland toe
gedachte ruïne quotum. Meer en meer ziet het er naar uit dat 
de belangrijke besluiten t.a.v.de quotaregeling 1980 
en de structuurmaatregelen op de Paad van december a.s. 
genomen moeten worden. 

Ook f$e toeranqsreryalincr voor de 0-12 miilszone en hetbijbe 
horende probleem van de historische rechten zal daarin 

moeten worden behandeld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde t.a.v. 
de quotaregeling dat Nederland bereid moet 
zijn in de Raad een zekere achteruitgang t.o.v 
het in het huidige Commissievoorstel voor 
Nederland ingeruimde quotum te accepteren, 
als daarmede een compromis oplossing mogelijk 
gemaakt kan worden. Hierbij speelt mede een 
rol het feit dat Nederland thans het Voorzit
terschap bekleedt van de groep waarin over 
de quotaverdeling wordt onderhandeld. 
Voorts meende de Coördinatie Commissie t.a.v. 
de hoogte van de communautaire bijdrage aan 
te financieren structuurmaatregelen dat 25* 
in het algemeen voldoende is. Echter kan v.w.b 
de zgn. preferentie-gebieden ingestemd worden 
met bijdragen van 25 3 50%. Het bestaande 
Nederlandse standpunt, dat 

de financiering van de struc~ 
tuurmaatregelen ten laste moeten komen van het 
Europees Oriëntatie en Garantie Fonds voor de 
Landbouw (EOGFL) , afdeling Oriëntatie, werd 
door de Coördinatie Commissie nogmaals beves
tigd . 

1.2 ExternJVisserijbeleid 

Naar verwachting zal de Commissie onder dit agendapunt 
verslag uitbrengen van de stand van de onderhandelinge 
ever de met diverse derde landen af te sluiten visserij
regelingen voor 1981. 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding 
tot conclusies terzake. 



2. Voorbereiding van de EcoFinRaad van 17 r.over,ber 

2.1 Exportcredieten 
Het betreft hier het formuleren van een standpunt van de 
Gemeenschap voor een OESO bijeenkomst per 25 november 
waar gesproken zal worden over de aanpassing van de 
OESO-richtlijnen betreffende de toekenning van overheids
steun aan exportcredieten. Acht Lid-Staten kunnen instem
men met het voorstel van de Commissie om uit te gaan van 
een rentetarief dat voor alle valuta's gelijk is. 
Frankrijk wenst in deze de opstelling van de acht andere 
Lid-Staten niet te volgen. 

De Coördinatie Commissie meende dat Nederland 
zijn tot dusver ingenomen standpunt diende 
te handhaven en op dit punt geen blijken van 
aarzeling dient te geven. Zulks teneinde de grootst 
mogelijke druk terzake op de Fransen uit te 
oefenen. Verwezen werd hierbij naar de conclusies 

./. van 14 oktober, goedgekeurd door de Minister
raad op 17 oktober. 

2.2 Voorbereiding van de economische, financiële en monetaire 
onderwerpen welke tijdens de Europese Raad van 1 en 2 
december aan de orde komen 
De Coördinatie Commissie constateerde dat de in het vooruit
zicht gestelde documenten nog bij de Commissie in voorbe
reiding zijn en dat een meer gerichte voorbereiding eerst 
kan plaatsvinden in de Coördinatie Commissie van 
26 november. 

De Coördinatie Commissie formuleerde als 
algemeen uitgangspunt dat er geen aanleiding be
staat om de in Gemeenschapskader eerder overeen
gekomen richtsnoeren voor het economisch beleid 
bij te stellen. Voortgaan op de ingeslagen weg 
lijkt aangewezen ondanks een zekere kritiek terzake 
zijdens de sociale partners. Gelet op dit alge
mene uitgangspunt en bij afwezigheid van nieuwe 
ontwikkelingen kan van de behandeling van dit 
agendapunt tijdens de Europese Raad nauwelijks 
enig resultaat worden verwacht. Beseft werd 
echter dat de politieke aspecten van de economische 
situatie (werkgelegenheidsproblemen) een dergelijke 
discussie toch onvermijdelijk maken. 
Nederland zal daaraan kunnen meewerken. 



Voorts doet zich de vraag voor of ook het Europees Monetair 
Systeem en het Europees Monetair Fonds tijdens de zitting 
van de Europese Raad besproken dienen te worden. Aangezien 
het duidelijk is dat de tweede en definitieve fase van het 
EMS - inclusief de oprichting van het Europees Monetair Fonds -
niet kan ingaan per 13 maart 1981 (datum vastgesteld door de 
Europese Raad van Bremen) kan men zich thans afvragen of 
de vervaltermijn thans uitdrukkelijk dient te worden verschoven 
dan wel dat men de datum stilzwijgend dient te laten verstrijken. 

De Coördinatie Commissie meende dat het EMS goed 
werkte en dat gestreefd diende te worden naar 
voortgang op dit terrein. De Coördinatie Commissie 
vroeg zich af waaruit deze voortgang zou kunnen 
bestaan nu de oprichting van het EMF per maart 1981 
onhaalbaar moet worden geacht. De vergadering was van 
oordeel dat de institutionele problematiek wat 
actiever diende te worden aangepakt. Als 
institutionele problematiek werd onderscheiden 
het vraagstuk van de relaties tussen het EMF en de 
monetaire autoriteiten alsook de centrale banken 
in de Lid-Staten. Hierbij werd er van uitgegaan 
dat het EMF een centrale bank-opzet zou krijgen. 
Een tweede categorie van institutionele problemen is 
gelegen in de verhouding tussen de Raad en EMF, de 
relatie tot het Europees Parlement en de vraag naar 
de noodzakelijk geachte verdragswijzigingen. De 
vergadering meende dat in het bijzonder de la 
bedoelde categorie niet alleen aan het circuit 
van de monetaire deskundigen ware voor te behouden, 
omdat deze problematiek in feite meer in de sfeer 
van de Algemene Raad ligt. De vraag of van Nederlandse 
zijde nu dit institutionele aspect in Brussel naar 
voren diende te worden geschoven werd vooralsnog niet 
beantwoord. Voor de bijeenkomst van de Europese 
Raad zou daarover in interdepartementaal overleg 

grotere duidelijkheid dienen te ontstaan. Voors
hands diende wel de mogelijkheid daartoe te worden 
opgengehouden. 
De Coördinatie Commissie stemde er voorts mede 
in dat de EcoFinRaad een préjuge favorable zou uit
spreken voor een verlenging van het middellange-
termijn-credietmechanisme dat op 31 december 
afloopt. De Europese Raad zou daarvan kennis kunnen 
nemen alsook van de te verwachten overeenkomst 
tussen de centrale banken van de Lid-Staten inzake 
het korte credietmechanisme dat per 13 maart 1981 
verlengd zal moeten worden. 

De Coördinatie Commissie boog zich vervolgens over de vraag 
of ook financiële aspecten tijdens de Europese Raad aan de 
orde zouden dienen te komen. 

Gemeend werd dat zulks niet diende te geschieden. Indie 
andere Lid-Staten de neiging zouden hebben om de 
financiële problematiek van de Gemeenschap op te 
brengen dan zou van Nederlandse zijde in ieder geval 



dienen te worden tegengegaan dat eer. dergelijke 
discussie in dit vroegtijdige stadium een conclusief 
karakter zou krijgen. 

2.3 Commissiemededeling inzake energie en de economische 
politiek 
Het betreft hier een discussie in de EcoFinRaad 
aangaande de rol van het prijsmechanisme in het energie
beleid- Het nieuwe Commissiedocument terzake, dat aan 
de Raad zal voorliggen, is nog niet in Den Haag beschikbaar. 

De Coördinatie Commissie meende dat van Nederlandse 
zijde tijdens dit agendapunt kon worden opgetreden 
conform de in feite uitgesproken interventie van de 

./. Nederlandse woordvoerder in de EcoFinRaad van 
20 oktober jl. 
Aangaande de tijdens de komende Raadszitting uit te 
spreken interventie zullen nog passende ambtelijke 
contacten plaatsvinden. 

2.4 Commissievoorstel tot aanpassing van de oliefaciliteit 
Het betreft hier het rapport van het Monetaire Comité 
m.b.t. de "recycling" van financiële middelen. Dienaan
gaande werd reeds gesproken in de bijeenkomst van de 
EcoFinRaad op 20 oktober. 

De Coördinatie Commissie meende dat haar conclusies 
./• van 14 oktober, die werden behandeld in de Minister

raadszitting op 17 oktober, nog toereikend waren. 
Zijdens Ontwikkelingssamenwerking werd nog de aandacht 
gevraagd voor de wenselijkheid om de oliefaciliteit 
ook aan te wenden voor derde landen. In Raadskader 
bestaat er.tot dusver overeenstemming over dat dit-
niet dient te geschieden. Dit standpunt kan van 
Nederlandse zijde worden volgehouden totdat in een 
contact tussen betrokken Ministers alhier 
anders zou worden beslist. 



m m 

3. Voorbereiding van de Ontwikkel ir.gsraad van 13 november 

3 .1 GedachtewisseliD2_2YSI_^?_L:22IËl£yi^_5iÊl22'2 

Aangezien de discussie over de New Round of Global 
tiations (NRGN) tijdens de afgelopen 11e speciale Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties geen duidelijke 

resultaten heeft opgeleverd, zal de Raad over 
deze zaak waarschijnlijk slechts een algemene gedachte
wisseling hebben. Inmiddels zijn tussen de industrielanden 
in het ECSS terzake belangwekkende oriëntaties bereikt. 
In de vergadering v/erd nog opgemerkt dat recentelijk in 
Wenen een bijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij over 
de organisatie van een - in het Brandt rapport voorgestel
de - Topconferentie tussen ontwikkelings- en ontwikkelde 
landen is gesproken. Enkele lid-staten zijn daarbij ver
tegenwoordigd geweest. Voorts v/erd stilgestaan bij de 
vraag of de Gemeenschap aan zo'n eventuele Topconferentie 
zou moeten deelnemen. 

De Coördinatie Commissie, ervan uitgaande dat 
de discussie in de Raad slechts een algemeen 
karakter zal hebben, concludeerde dat de 
Nederlandse bijdrage aan die discussie gebaseerd 
kan worden op de instructies die destijds aan 
de delegatie naar de speciale Algemene Verga
dering (NRGN) zijn meegegeven. Nader interdepar
tementaal overleg over de precieze formulering 
van de interventie werd noodzakelijk geacht. 
Voorts meende de Coördinatie Commissie dat de 
lid-staten, die hebben deelgenomen aan de bij
eenkomst v a\ Wenen, gevraagd zouden moeten worde: 
van die bijeenkomst verslag te doen. 
Mogelijkheden en wenselijkheden van een Gemeen-
schaps presentie zouden eerst aan de orde 
komen nadat de nodige informatie omtrent de ma
teriële aspecten en de standpunten van de divers* 
staten bekend is. 

3 .2 Hon2er_in_de_Wereld 

De Raad wordt verzocht een uitspraak te doen over het 
debat en de resolutie 1 Honger in de Wereld1 van 
september 1980 van het Europees Parlement. Een document 
dat de Commissie over de resolutie heeft opgesteld, is 
nog bij de werkgroep in behandeling. 
Op 11 november wordt in de werkgroep zowel over het 
Commissiedocument als over een door het voorzitterschap 
gemaakte ontwerp-conclusie verder gesproken 
De Nederlandse delegatie naar dat overleg is voorzien 
van een instructie. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in de T*aad zijn waardering kan uit
spreken over de werkzaamheden van het Europees 
Parlement inzake 'Honger in de wereld1. Bij 
die waarderende woorden kan ook de Commissie 
betrokken worden i.v.m het door haar opgestelde 
document. Inderdaad kan de resolutie van het 
Parlement een nieuw element opleveren voor de 
vormgevinq van een communautaire voedselhulp-
bel eid. In de Paad zou de Camissie thans verzocht 
dienen te worden voorstellen te doen voor beleidsaan
bevelingen terzake. 

• 3 5 H i £ - - - 0 - D i Ë t l 2 Ë § Ë Ë 2 2 i Ë Ë ï ^ Ë - 2 D ^ i l S l S Ë l i D 2 § l Ë I ï ^ ë 0 

De Raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de project 
voorstellen 1980 en de richtsnoeren voor het programma 
1981. Nederland heeft met deze beide zaken geen problemen. 
Frankrijk en de BRD echter hebben te kennen gegeven niei 
met de projecten en de richtsnoeren te kun instemmen 
zolang de Kaderverordening financiële en technische hulp 
aan niet-geassocieerde ontwikkelingslanden niet zal zijn 
goedgekeurd. Bij die Kaderverordening speelt het 

institutionele probleem inzake 
de beheerscomitéprocedure een rol. De kaderverordening 
staat niet op de agenda van de Ontwikkelingsraad en be
hoort daar in de I-Iederlandse visie, gezien het institu
tionele karakter van het nog uitstane probleem, ook nie 
thuis. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de projectvoorstellen 1980 en de richtsnoeren 
voor het programma 1981 voor Nederland aanvaard
baar zijn. T.a.v. het verband dat bepaalde 
lid-staten in deze hebben gelegd met de insti
tutionele problematiek rond de kaderverordening 
financiële- en technische hulp, meende de 
Coördinatie Commissie 
dat de Nederlande delegatie de Nederlandse 
positie op dit institutionele punt diende toe 
te lichten en daarbij in het bijzonder 

de politieke onaanvaardbaarheid van 
de gelegde relatie moet benadrukken. 
Die lid-staten benadelen immers derde landen 
door het verband dat zij leggen met een strikt 
interne aangelegenheid van de Gemeenschap. 



3.4 Relatie tussen ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Gemeen schaden _^cï_cjind e re_be leidster re inen 

Op 23 oktober 1979 heeft de Raad een brede discussie 
gevoerd over het verband tussen het ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid van de Gemeenschap en het beleid 
in andere sectoren. Toentertijd is het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers opgedragen de behande
ling van deze kwestie voort te zetten, waarbij de 
werkgroep een specifiek mandaat kreeg voor het onder
werp suiker. Het was de bedoeling dat de Raad in de 
a.s. zitting tot conclusies zou kunnen komen, doch 
tot dusverre is maar weinig vooruitgang geboekt. 
Naar verwachting zal in de Raad daarom slechts een 
algemene gedachtenwisseling over dit onderwerp 
plaatsvinden. 

De Coördinatie Commissie betreurde dat in 
de discussie sedert de vorige raadszitting 
in dit dossier geen vorderingen zijn g€ kt 
T.a.v. de suikerdiscussie die in dit ver
band werd gevoerd meende de Coördinatie Com 
missie overigens dat de delegatie zich kan 
opstellen conform de bestaande instructies. 
Wil men echter op dit terrein voortgang 
boeken, dan verdient het de voorkeur de 
discussie te voeren aan de hand van onder
werpen welke naar hun aard beter in het 
ontwikkelingskader passen dan de suikerpro-
blematiek,doch die tezelfdertijd een ef
fect hebben op andere beleidsterreinen. 
Het onderwerp Honger in de Wereld werd hier
bij als voorbeeld genoemd. 



3.5 Investeringen 

Sinds 1978 wordt er in Gemeenschapskader ge
sproken over het probleem van investeringen in 
ontwikkelingslanden. Terzake van deze problema
tiek heeft de Commissie in februari 1978 en mei 19S0 
rapporten opgesteld. Tot dusverre heeft dt dis
cussie daarover echter nog niet tot een tastbaar 
resultaat geleid. Nederland heeft zich in die 
discussie uitgesproken voor een communautaire 
activiteit die de terzake opgestelde bilaterale 
overeenkomsten moet aanvullen. Aan de Raad 
ligt voor een document van het Voorzitterschap . 
Dit bevat niet veel meer dan een weergave van de 
huidige stand van zaken en een procedurele af
spraak over de verdere behandeling van deze 
materie. 

De Coördinatie Commissie meende dat de 
Raad aan deze materie nadere aandacht 
moet geven. Vastgesteld werd dat de in-
vesteringshes^he^mi^gsclausule in de des 
betreffende handelsovereenkomsten van 
de Gemeenschap, voor wat het non-dis:: 
minatie beginsel betreft, zodanig gefor
muleerd moet zijn dat de non-discri
minatie die door het desbetreffende ont
wikkelingsland moet worden beoefend niet 
slechts ziet naar de behandeling van de 
EG lid-staten. Zij dient zich ook uit 
te strekken over de door het desbetref
fende ontwikkelingslanden met andere 
industriestaten (VS, Japan) getroffen 
regelingen en in sommige gevallen 
nationale behandeling dienen te omvatten 
In ieder geval dienen de bestaande 
Nederlandse bilaterale akkoorden niet 
te worden aangetast door minder 
bescherming biedende Gemeenscliapsregelingen^ 
Tenslotte werd geconcludeerd dat deze 
materie behalve in de werkgroep Ontwikke 
lingssamenwerking ook in andere gespe
cialiseerde werkgroepen behandeld zou 
moeten worden. 



4 . Diversen 

Nota EG-Ontwikkelingssamenwerking 

Voorgesteld wordt deze nota, die bestemd is voor 
de Kamer, te behandelen op de vergadering van de 
Coördinatie Commissie van 17 november 1980. 
Opgemerkt wordt dat voor verschillende nog uit
staande problemen reeds een oplossing is gevonden. 
Met name echter het institutionele hoofdstuk geeft 
nog aanleiding tot vragen. 

De Coördinatie Commissie ging akkoord 
met de behandeling van de nota i:-. haar 
volgende vergadering. Aangetekend werd 
wel dat de discussie daarover slechts 
beperkt dient te blijven tot de enkele 
alsdan nog uitstaande punten van menings
verschil . 

EG-Begroting 1981 , tweede lezing Raad 
Deze week zal in het Begrotingscomité van de Raad 
de behandeling aanvangen van de wijzigingsvoorstel
len en amendementen, die door het EP zijn aanvaard 
bij de eerste lezing van de ontwerp-begroting 
1981. De vraag stelt zich of Nederland, ter be
reiking van een algemeen conpromis tussen Raad en 
Parlement, ermee akkoord kan gaan dat in de sector 
van de niet-verplichte uitgaven naast de stijging 
via de toepassing van het maximumstijgingspercentage 
nog een extra som geld aan de Begroting kan worden 
toegevoegd, waardoor dat percentage wordt 
overschreden. 

De Coördinatie Commissie riep in deze in 
herinnering de conclusie van de Minister
raad van 19 september 1980. Vastgesteld 
werd dat het maximum stijgingspercentage 
weliswaar een belangrijke factor is doch 
niet een absolute grens. Gemeend werd 
derhalve dat Nederland bij de komende be" 
sprekingen zodanig moet opereren dat zo
veel mogelijk aan het maximumstijgingsper
centage wordt vastgehouden doch ook enige 
marge voor het Parlement overblijft. 
Op welk moment die ruimte (welke overigens 
qua omvang nog interdepartementaal dient 
te worden bepaald) voor hot Parlement 
geschapen moet worden, is mede afhankelijk 
van overwegingen van tactische aard en 
moet derhalve, aan de delegatie worden 
overgelaten. 

DGES, 11 november 1980 


