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5. Diversen Nota EG-Ontwikkelingssamenwerking 

- De stelling dat Nederland van oordeel is dat door de uit. 
van de Gemeenschap de positie van derde ontwikkelingslanden 
niet mag worden geschaad en, voor het geval deze schade wel 
wordt toegebracht, zij dient te worden gecompenseerd. 

- De wenselijkheid en opzet van een hoofdstuk inzake 
institutionele aspecten 

De 'Ministerraad wordt gewezen op het meningsverschil met het 
Ministerie van Financiën inzake het noemen van het bedrag van 
de toegelaten overschrijding beschreven op blz.3 onder punt 1 
(Begrotingsraad). Voorts wordt de aandacht van de Ministerraad 
gevestigd op blz. 16 punt 5 (Nota EG-OWS) waar om de uitspraak 
van de Ministerraad op twee punten wordt verzocht. 
Voor het overige zou de Ministerraad akkoord kunnen gaan met 
de hiernavolgende overwegingen en conclusies. 



1. Voorbereiding van de Begrotingsraad van 24 november 

Behandeling van de EG-Begroting voor 1931 

De Raad zal de wijzigingsvoorstellen en amendementen be
handelen die het Europese Parlement op 6 november heeft 
aangebracht in de ontwerp-begroting 1981. Inzake de Neder
landse bereidheid om mee te werken aan een zekere verhoging 
van de ui€ het maximum stijgingspercentage voortvioeier.de 
marge voor het Parlement, werd gediscussieerd over de vraag 
hoe groot die overschrijding zou mogen zijn en of het 
bedrag reeds in het voorbereidend Raadsoverleg zou mogen worden 
genoemd. Voorts werd gesproken over de Nederlandse priori
teiten bij de invulling van de extra ruimte. Op 19 november 
is de voorbereiding van de Raad nog bij het Comité van 
Permanent Vertegenwoordigers aan de orde. 

De Coördinatie Commissie bevestigde inzake 
het maximum stijgingspercentage haar conclusies 
van 17 september en 11 november. Voor wat betreft 
de extra marge, die het Parlement gegeven zou 
kunnen worden, meenden alle Ministeries met 
uitzondering van dat van Financiën dat als richt
snoer 200 miljoen ERE aangehouden zou kunnen 
worden. Van de zijde van deze Ministeries wer 
hierbij met name de mogelijkheid om met het 
Parlement tot overeenstemming te komen, van 
belang geacht. Het Ministerie van Financiën 
echter wenste zich in dit stadium inzake de 
hoogte van het extra bedrag niet vast te leggen, 
en meende dat dit tijdens de komende Budgetraad 
ook niet kan worden genoemd. 
Voor het overige was de Coördinatie Commissie 
eenstemmig van oordeel dat in het aanstaand over
leg in het Comité van Permanente Vertegenwoor
digers al wel de Nederlandse prioriteiten voor 
de invulling van de extra ruimte, te weten 
energie en ontwikkelingssamenwerking, genoemd 
kunnen worden, doch nog geen bedragen. Tegen 
de achtergrond van de resultaten van het overleg 
in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
zullen dan op 20 november, in een interdeparte
mentaal gesprek, nadere conclusies worden 
geformuleerd. 

Voorts behandelde de Coördinatie Commissie enige afzonder
lijke amendementen en wijzigingsvoorstellen: 

'amendementen 544 en 592 (Parlementsbegroting) 

Deze amendementen betreffen personeelsposten. Tussen de 
Raad en het Parlement bestaat een gentlemens agreement 
eikaars begrotingen over en weer te respecteren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
Raad zich op deze punten niet formeel zou moeten 
uitspreken. In het kader van de concertatie-
procedure zou het Parlement er wel op gewezen 
kunnen worden inzake bepaalde personeelskosten 
niet af te wijken van het personeelsbeleid van 
de andere instellingen. 

- amendement -
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amendement 518 (budgetteringen van leningen) 

In dit amendement spreekt het Parlement (wederom) de 
wens uit de leningen in de begroting op te nemen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde het 
bestaande Nederlandse standpunt. Dit houdt 
in dat door de Raad tegelijk met de ontwerp
begroting aan het Parlement een verslag wordt 
aangeboden over het functioneren van de ver
schillende leningsinstrumenten van de Gemeen
schap , zo mogelijk aangevuld met beleidsvoor
nemens in het komende begrotingsjaar terzake. 
Aldus kan een dialoog met het Parlement 
ontstaan zonder dat daar echter budgettaire 
consequenties aan verbonden kunnen worden. 

amendement 535 (bijdrage voor EGKS voor sociale maatregel er. 

Hier is aan de orde het sociaal volet, behorend bij de 
Raadsuitspraak inzake de uitvoering van art. 58 EGKS-
Verdrag. Deze kwestie komt op 2 5 november op de Algemene 
Raad-aan de orde. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat deze 
eventuele sociale maatregelen via de weg van 
nationale bijdragen, derhalve buiten de Gemeen
schapsbegroting om, gefinancierd moeten worden. 

wijzigingsvoorstel 533 (forfaitaire verlaging EOGFL met 2%) 

Het betreft hier het Parlementsvoorstel om het totaalbedrag 
van de kredieten in de titels 6 en 7 met 2% (254 MERE) te 
verlagen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dit 
voorstel te steunen : budgettair gezien werkz 
het neutraal. 

wijzigingsvoorstel 537 (verlaging perceptiekosten) 

Het Parlement wil de vaste vergoeding aan de Lid-Staten 
van 10% van de landbouwheffingen en douanerechten ver
lagen naar 5%. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat dit 
voorstel geen consequenties kan hebben voor de 
vaststelling van de begroting 1981. Wel kan 
het bestudeerd worden in het kader van de 
herstructureringsvoorstellen die medio 1981 
worden verwacht. 

- algemene aantekening -



algemene aantekening classificering uitgaven begroting 198I 
Het Parlement staat een wijziging van de classificering * 
van uitgaven voor. Het betreft hier veelal de omzetting 
van verplichte uitgaven in niet-verplichte. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
begrotingsbehandeling 1981 niet voor een her
overweging van de indeling der uitgaven in aan
merking komt. Bij de bespreking van de herstruc
tureringsvoorstellen van medio 1981 kan zo'n 
heroverweging echter betrokken worden, zo werd 
gemeend. 



2. Voorbereiding van de Algemene Raad van 24/25 r.:ve±er 
2.l Voorbereiding van de Europese Raad op 1/2 

december 1980. 
De Coördinatie Commissie besprak de door.het Voorzitter
schap voorgestelde agenda. Voorts stelde zich de 
vraag of de beantwoording van de brief - Werner 
door de Minister President zelf moet plaatsvinden 
dan wel via het Comité van Permanente Vertegenwoor
digers kan geschieden. 

De Coördinatie Commissie achtte de voor
gestelde agenda te lang, gelet op de nadruk 
welke in de Europese Raad op het Midden-
Oosten beleid zal komen te liggen. Voorts 
lenen verschillende agendapunten (economische 
sociale situatie met nadruk OD werkaelegen-
heidspolitiek, inclusief industriële aspecten 

en handelspolitiek 
- dit laatste onderwerp inclusief 

de verhouding met de V.S. en Japan - ) 
zich er toe in een agendapunt "sociaal 
economische situatie" hergroepeerd te 
worden. Daarbij werd aangetekend dat van 
Nederlandse kant een bespreking van het 
punt betreffende de sanering van industriële 
sectoren niet aangemoedigd behoeft te worden. 
Inzake het EMS werd, voorts, geoordeeld 
dat de aangekondigde studies niet beperkt 
dienen te blijven tot de rol van de 
ECU doch ook de institutionele aspecten 
moeten betreffen. Vervolgens meende de 
Coördinatie Commissie dat de inzake de 
Noord-Zuid Dialoog door het Voorzitterschap 
voorgestelde benadering evenwichtiger ge
formuleerd zou moeten worden. Tenslotte 
concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat de bespreking van de betrekkingen 
tussen de Raad en het Parlement en de 
bespreking van het Rapport van de Drie 
Wijzen geen "sluitpost" zouden mogen zijn: 
Nederland wenst terzake een 
discussie in de Europese Raad. 

Inzake het procedurele aspect betreffende 
de wijze van beantwoording van de brief -
Werner verzocht de Coördinatie Commissie 
de Permanente Vertegenwoordiger navraag 
te doen. Dient er een brief van de Minister 
President te komen dan zullen daarin de 
zojuist genoemde nunten worden opgenomen. 
De indruk overheerst echter dat de reacties 
op de Werner-brief in het Comité van PV's 
gegeven worden en door het Raadssecretariaat 
zullen worden samengevat. Dit document zou 
aldus de reactie van de andere lid-staten en 
van de Commissie op de Werner-brief bevatten. 



2 . 2 Het Marlia-rapport 
De inhoud van dit document, dat punten aan de orde 
stelt die bij de gespecialiseerde Raden in behandeling 
zijn, is nog niet bekend. 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding 
tot conclusies. 

2.3 Voorbereiding van de 6e zitting van de ministeriële 
conferentie toetreding Spanje. 
De verklaring van het Voorzitterschap inzake de stand 
van de onderhandelingen, welke bij gelegenheid van 
de ministeriële conferentie afgelegd zal worden, I 
nog niet voorhanden. Twee andere verklaringen, inzake 
kapitaalverkeer en externe betrekkingen, zijn nog 
bij de werkgroep in behandeling. 

De Coördinatie Commissie was van mening dat 
de Voorzitterschapsverklaring in de werk
groep dan wel het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers bestudeerd moet kunnen 
worden alvorens hij wordt afgelegd. 
De Coördinatie Commissie meende voorts dat 
Nederland in het algemeen kan instemmen 
met de verklaringen inzake kapitaalverkeer 
en externe betrekkingen. Inzake de uitvoer-
beperkingen,die Spanje worden toegestaan, 
werd wel gemeend dat de Raad terzake voor
zichtig te werk zou moeten gaan. 

2.4 Betrekkingen met Japan 
In het document van 6 november heeft de Commissie 
een nadere uitwerking gegeven van haar voorstellen 
van juli inzake de gemeenschappelijke benadering van 
Japan. Op 21 november komt nog een nieuw Commissie
document bij het zgn. Comité 113 in bespreking. 

De Coördinatie Commissie meende dat het 
Commissiedocument van 6 november in grote 
lijnen voor Nederland aanvaardbaar is. Zij 
tekende daarbij aan dat de problemen in de 
handelsrelatie met Japan moeten worden opge
lost via een uitbreiding van het handels
verkeer doch niet door het invoeren v^n 
handelsbeperkingen. In dit kader past een 
dringend beroep op Japan om zijn markten meer 
voor communautaire produkten open te stellen. 
Met een dergelijke uitbreiding zal echter 
wel enige tijd gemoeid zijn. Voorshands lijkt 
daarom een zekere zelfdiscipline aan Japan
se zijde bij de uitvoer van bepaalde produk
ten (w.o. electrónica, t.v.-buizen) zeer wen
selijk. Zulks vanwege de gevolgen van de pe
netratie van dergelijke produkten op de des
betreffende, voor werkgelegenheid kwetsbare. 



Europese sectoren. Tenslotte onderstreepte 
de Coördinatie Commissie nog eens het 
belang van een Geneenschapsinspanning 
in deze. 

2.5 Algemeen Preferentieel Systeem 1981 
Over dit agendapunt is in Brussel thans praktisch 
een volledige overeenstemming bereikt. Te verwachten 
valt dat het als A-punt naar de Raad zal gaar.. Inzake 
het beheer van tariefplafonds voor industriële 
produkten (artikel 11) is een Nederlandse tekst 
voor een Raadsverklaring thans door alle delegaties 
aanvaard. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van de 
in dit dossier gemaakte vorderingen. Zij 
handhaafde de bestaande Nederlandse juridische 
twijfels over de formulering van artikel 11 
doch meende dat het onderzoek daarvan, in 
verband met de vergaande mate van overeen
stemming die bereikt is, gereserveerd moet 
worden voor een later tijdstip. 

2.6 Maniok 

Tijdens zijn bezoek aan Thailand heeft Commissaris 
Gundelach over een door de Gemeenschap met dit 
land af te sluiten autolimitatieakkoord reeds de nodige 
afspraken gemaakt. Tegenover de verplichting van 
Thailand om gedurende de komende jaren haar export van 
maniok naar de Gemeenschap binnen zekere grenzan te 
houden, staat de verplichting van de Gemeenschap om 
dit land financieel te steunen bij het uitvoeren van 
een "landbouwdiversificatie -programma" en de tapioca 
invoer uit andere derde landen te regulariseren. Het 
blijkt dat de Commissie thans denkt aan een deconsolidat: 
van het invoerrecht op Tapioca dat nu 6% bedraagt. 

De Coördinatie Ccnmissie meende dat een merk
waardige situatie is ontstaan nu de Commis
sie in feite vraagt om een machtiging voor 
reeds afgeronde onderhandelingen. De vraag 
stelt zich dan ook welke ruimte de Gemeenschap 
hier überhaupt nog heeft. Mede gezien overigen: 
de diverse vragen en opmerkingen waartoe 
de ontwerp-overeenkomst aanleiding geeft, 
concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
voor het inventariseren van die vragen en 
opmerkingen nader interdepartementaal 
overleg nodig is. Zulks betekent dat Neder
land nog niet zal kunnen meewerken aan een 
besluitvorming in de Raad en ook nog geen 
waarderingsoordeel zal uitspreken over de 
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door de Coinmissie bereikte resultaten. 
De Coördinatie Commissie ging ervan uit 
dat de resultaten van het interdepartementaal 
overleg a a n <je Ministerraad van 21 november 
zullen worden voorgelegd. 

2.7 Noord-Zuid Dialoog 

De behandeling van dit agendapunt staat in verband 
met het begin , op 17 november, van het debat in 
de plenaire Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties inzake de voorbereidingen van de wereldwijde 
onderhandelingen (NRGN) . In New York vindt nog EG " 
overleg plaats. 

De Coördinatie Commissie bevestigde nog eens 
haar oude standpunt waarin het belang van 
het houden van de wereldwijde onderhandelingen 
en de noodzaak van een constructieve opstel
ling zijdens de Gemeenschap daarbij wordt 
onderstreept. Voor het overige meende de 
Coördinatie Commissie dat Nederland zich in de 
Raad terzake zou kunnen oostellen conform de instructie 
waarmede de Nederlandse delegatie 
in de 11e SAWN was voorzien. 

8 Betrekkingen met de Landen en Gebieden Overzee 

De Raad moet een besluit nemen inzake de voor de nog 
afhankelijke gebieden opgestelde regeling, die qua in
houd identiek is aan de Lomé II overeenkomst. Er fcijn 
nog enkele problemen die om een oplossing vragen: 

Nikkel 
In verband met de Franse wens om nikkel op te voeren 
in het kader van het LGO besluit is een tekst voor een 
Raadsverklaring opgesteld. Krachtens deze tekst kan bin
nen een jaar na ratificatie van Lome II een verzoek wor
den gedaan tot opneming van een nieuw metaal op de LGO 
lijst. Op het verzoek zal, zo is voorzien, de ACS-
EEG Ministerraad een besluit moeten nemen. 

Frankrijk verzet zich als enige tegen het vereiste van 
een besluit door de Ministerraad. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland akkoord kan gaan met een verklaring 
inzake nikkel die tevens een uitdrukkelijk be
sluit van de ACS-EEG Ministerraad vereist. 

Rum 
Gebleken is dat in de BRD rum uit de Nederlandse Antillen 
een hogere accijns krijgt opgelegd dan rum uit de Franse 
Overzeese gebieden. Deze ongelijke behandeling houdt 
verband met het niet meer opgenomen zijn in het LGO be
sluit van 1976 van het discriminatieverbod inzake interne 
fiscale maatregelen dat nog wel voorkwam in het LGO be
sluit 1970. Nederland bepleit, tot dusverre echter tever
geefs, een wederopnemen van het verbodsartikel in het 
nieuwe LGO besluit. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland ook in de Raad zijn bezwaren tegen 
het ontbreken van het discriminatieverbod 
in het nieuwe LGO besluit nog eens moet ken
baar maken. Wordt dan aan de Nederlandse be
zwaren niet tegemoet gekomen, dan zal het 
niet mogelijk zijn om in de a.s. Raad aan een 
besluitvorming mee te werken: het nemen van 
een besluit zal dan moeten worden uitgesteld 
tot de volgenée Algemene Raad. 

Raadsyerklaring_Nederlandse_Antillen_ 

Bij de Lome overeenkomst van 197 5 en het LGO besluit van 
1976 is op voorstel van Nederland een Raadsverklaring in
zake de Nederlandse Antillen afgelegd. De strekking daar
van is dat de betrekkingen met de Antillen, na een wijzi
ging van de status van die eilandengroep, worden voortge
zet o.a. met handhaving van de uit de huidige associatie 
voortvloeiende voordelen. Thans echter verzoekt de Oorr 
sie Nederland af te zien van zijn voorstel om ook voor het 
nieuwe LGO besluit een dergelijke verklaring af te leggen. 

De Coördinatie Commissie meende dat de Commis
sie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom 
een verklaring, die destijds aanvaardbaar was, 
thans niet meer aanvaardbaar zou zijn. Zij meen
de dan ook dat Nederland aan zijn voorstel voor 
een Raadsverklaring moet vasthouden. 
Overigens zou verzekerd moeten 
worden dat de Antilliaanse autoriteiten 
terzake zijn ingelicht. 

2.9 Betrekkingen met de ACS-Staten 
De Raad moet een standpunt innemen op de aanbevelingen 
die de zgn. Commissie van goede diensten, ingesteld 
door de ACS-EEG Ministerraad van mei 1980/ hebben gedaan 
m.b.t. de door de Commissie voorgestelde korting 
van de suikerquota voor enkele ontwikkelingslanden. 
De Commissie heeft te kennen gegeven de inhoud van die 
aanbevelingen niet te kunnen aanvaarden. Het is thans 
aan de betrokken ACS-landen om te besluiten of zij 
terzake een arbitrage-procedure willen beginnen. 

De Coördinatie Commissie achtte het het meest 
opportuun wanneer Nederland, in navolging van 
de Commissie, de aanbevelingen van de Commissie 
van goede diensten afwijst. 



2.10 Regionaal Fonds ^Grieks quotum) 

In verband met de Griekse toetreding heeft de Commissie 
voorgesteld het Griekse quotum in de zgn. quota-gebonden 
sectie van het Regionaal Fonds op 15 % te stellen. 
Onlangs is in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
gesuggereerd terzake een ad hoe regeling te treffen 
voor de duur van één jaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met een ad hoe regeling 
voor de duur van een jaar, waarbij het Griekse 
quotum op 15 % wordt vastgesteld. 

2.11 Problemen op het gebied van ijzer en staal 

Als vervolg op de toepassing van artikÈl 58 EGKS-
verdrag, waartoe de Raad recentelijk heeft besloten, 
stelt zich de vraag welk soort van sociale voorzieningen 
voor communautaire financiering in aanmerking komen. 
In interdepartementaal overleg is reeds besloten 
dat communautaire bijdragen ten behoeve van 
werktijdverkorting voor Nederland aanvaardbaar zijn. 
Nederland wijst echter interventies ten gunste van 
vervroegde pensionering voorshands af. Voor dit laatste 
soort van maatregelen wordt nu echter juist door 
Frankrijk, het V.K. en België om een financiering ge
vraagd. De BRD heeft een financiering ten behoeve van 
vervroegde pensionering tot dusverre niet zonder meer 
afgewezen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de 
conclusies van de Interdepartementale 
Contact Commissie EGKS van 13 november en 

./• besloot deze aan haar conclusies te hechten. 
Zij handhaafde daarbij de afwijzing van 
bijdragen ten behoeve van vervroegde pensio
nering doch meende er goed aan te doen de leden 
van de Ministerraad de feitelijke stand van zaken in 
deze, zoals hierboven weergegeven, voor te 
houden. Overigens ging de Coördinatie 
Commissie er van uit dat op deze punten 
in de EG-Raad nog geen besluitvorming zal 
plaatsvinden. 

Aan de orde is de vraag hoe de interne produktiebe-
perking waartoe de Raad krachtens artikel 58 EGKS-
verdrag heeft besloten, te reflecteren in de 
invoerarrangementen met derde landen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat er 
aan Nederlandse kant in zijn algemeenheid 
geen bezwaar is om aan de beoogde invoer
arrangementen medewerking te geven. De 
Coördinatie Commissie meende dat ook met 
Zuid-Afrika een dergelijk arrangement getroffen 
kan worden. 



2.12 6e zitting Associatieraad EG-Cyprus 
Aan de orde is de vraag of in de associatie overgegaan 
moet worden naar de tweede etappe en of deze tweede 
etappe de douane-unie als eind-doelstelling dier.-: 
in te houden. Tot dusver heeft Nederland zich bereid 
getoond om naar de tweede etappe over te gaan. 
Het heeft daarbij echter slechts een gelimiteerde 
invulling van deze tweede etappe voor ogen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland op zichzelf kan meewerken aan een 
overgang naar de tweede etappe. Echter 
dient daarbij de concrete invulling van die 
tweede etappe c.q. de ontwikkeling naar een 
douane-unie vooralsnog in'het midden te 
blijven. Intussen kan Nederland wel akkoord 
gaan met aan Cyprus aan te bieden verbeter
ingen in de landbouwsfeer gedurende die 
tweede etappe. 

2.13 Uitbreiding Hof van Justitie 
De Raad moet beslissen over de uitbreiding van het 
aantal magistraten van het Hof met een vijfde Advocaat-
Generaal (uit een kleine Lid-Staat) en een elfde 
Rechter (uit een grote Lid-Staat). Alle Lid-Staten 
zijn akkoord met de benoeming van de elfde Rechter. 
Allen kunnen ook de vijfde Advocaat-Generaal aanvaarden 
zij het dat het Frankrijk deze benoeming koppelt aan 
de aanwijzing van een zesde Advocaat-Generaal uit een 
grote Lid-Staat. Die zesde Advocaat-Generaal wordt 
alleen door het V.K. niet aanvaard. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zonodig ook akkoord kan gaan 
met de aanwijzing van een zesde Advocaat-
Generaal (uit een grote Lid-Staat), mits 
de benoeming van een vijfde Advocaat-Generaal 
uit een klein land en een elfde Rechter wordt 
veilig gesteld. 
De Coördinatie Commissie meende dat de 
benoeming van de vijfde Advocaat-Generaal 
een permanente moet zijn. Is dat niet haalbaar 
dan kan Nederland ook instemmen met een 
tijdelijk mandaat (tot de toetreding van 
Spanje) mits die tijdelijkheid dan ook voor de 
andere te benoemen magistra(a)t(en) geldt. 

2.14 Nieuw-Zeelandse boter 
De Raad moet zich uitlaten over de met Nieuw-Zeeland 
te treffen regeling vanaf 1 januari 1981. Meer 
speciaal gaat het over de duur van de regeling en de 
hoeveelheid van de per ieder jaar naar de 
Gemeenschap te exporteren boter. 

./ 
De Coördinatie Commissie bevestigde in deze 
haar conclusies van 4 november. 



3 ( voorbereiding van de Sociale Raad van 2 7 november 

3.1 sociale zekerheid van zelfstandigen 
3^2 eenmaking van de betalingsregeling van de gezins

bijslagen aan werknemers 
3.3 Europees sociaal fonds: voorstel betreffende de 

steunverlening ten behoeve van personen in textiel-
en kledingsector e.a. 

3.4 Europees sociaal fonds: voorstel voor de handhaving 
van het inkomen van werknemers in de scheepsbouw 

3.5 Interimactie op het gebied van de bestrijding van de 
armoede. 

De agendapunten werden besproken aan de hand van 
een door het Ministerie van Sociale Zaken opgestelde nota. 

De Coördinatie Commissie keurde de overwegingen 
en conclusies, vervat in de nota van het 
Ministerie van Sociale Zaken, goed en besloot 

./. de nota aan haar conclusies te hechten. 
Bij de conclusie ad agendapunt 3.2 (betalingsregelma 
gezinsbijslagen) tekende de Coördinatie Commis
sie nog aan dat nagegaan zal moeten worden 
of de financiële consequenties, verbonden aan 
een overgang - in de Nederlandse wetgeving -
van het werkland-beginsel naar het woonland
beginsel, gekwantificeerd kunnen worden. 



4. Voorbereiding van de Energieraad van 27 november 
4.1 De Energiesituatie 

Onder dit agendapunt zal Commissaris Davignon 
een uiteenzetting geven aan de hand van de 
reeds ontvangen tekst MEnergy-clarification of 

./• objectives", (bijgevoegd) 
De Coördinatie Commissie meende dat van 
Nederlandse zijde in het algemeen akkoord 
kon worden gegaan met deze tekst. 

4.2 Bevoorradingssituatie van de EG met olie 
Dit agendapunt kan worden verdeeld in de volgende 
onderwerpen: 
a• Pre-crisismaatregelen. 

Met de voorstellen van de EG Commissie terzake 
kan in het algemeen door alle delegaties worden 
ingestemd. 

b. Systeem van informatievergaring inzake de "spot-
markt". Ook op dit punt bestaat overeenstemming 
tussen de Lid-Staten. 

c. Verlenging van de registratieverordeningen. 
De Commissie en de meeste Lid-Staten wensen 
een verlenging van de registratieverordeningen 
met één jaar. Sommige Lid-Staten wensen een 
verlenging van slechts 6 maanden. 

De Coördinatie Commissie meende dat t.a.v 
de punten a. en b. geen conclusies be
hoefden te worden geformuleerd. T.a.v. 
punt c. meende zij dat verlenging met 
één jaar de voorkeur had, doch dat van 
Nederlandse zijde mee gegaan kon worden 
met een meerderheid voor verlenging met 
zes maanden. 

4.3 Mededeling van de Commissie inzake energie 
en economische politiek 
Deze mededeling is ook reeds onderwerp van 
discussie geweest in de EcoFinRaad van 17 november. 

De Coördinatie Commissie meende dat van 
Nederlandse 'zijde ook in de Energieraad 
kon worden opgetreden conform de 
conclusies van de Coördinatie Commissie 

./. van 11 november jl. 
In aanvulling daarop concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat ook milieu
overwegingen in de beleidsvorming terzake 
betrokken dienen te worden, in het 
bijzonder waar het over een vergroot 
gebruik van steenkool gaat. 
Over de interventie, welke door het 
Ministerie van Economische Zaken wordt 
voorbereid, zal contact worden onderhouden 
met de andere betrokken ministeries. 



4 . 4 SteenkooIvoorstellen 
Het gaat hier om een eerste bespreking van eerdere 
Commissievoorstellen van medio 1980 inzake 
steunverlening m.b.t. projecten voor steenkoolwinning. 

De Coördinatie Commissie meende dat Nederland 
op positieve wijze aan deze eerste 
gedachtenwisseling kan deelnemen. 

4.5 De aardgasvoorziening van de Gemeenschap 

Het ligt in de bedoeling dat de Raad een eerste gedachten 
wisseling zal houden over de mededeling van de EG 
Commissie inzake de aardgasvoorziening. 

De Coördinatie Commissie meende dat de 
conclusies van de mededeling - zo mogelijk 
doen toenemen van de produktie binnen de 
EG en diversificeren van gasimporten - in 
principe onderschreven kunnen worden. 
Het wordt voorts van belang geacht dat in 
communautair verband voor het eerst sinds 
lange tijd over de gasvoorziening van ge
dachten wordt gewisseld. 

4 . 6 Ontwerp-aanbeveling inzake harmonisatie van de tarief
structuren voor electriciteit 

Het betreft ook hier een eerste gedachtenwisseling door 
de Raad en wel met betrekking tot een Commissiepapier 
waarin een zevental beginselen aangaande de structuur 
van electriciteitstarieven worden aanbevolen. 
Van Deense zijde blijken bezwaren tegen de Commissie-
aanpak te bestaan. 

De Coördinatie Commissie meende dat van 
Nederlandse zijde in positieve zin kon 
worden deel genomen aan de discussie op 
basis van het Commissiepapier. 



- De wenselijkheid en opzet van een hoofdstuk inzake 
institutionele aspecten, (zie Hoofdstuk V van de Nota) 

De Coördinatie Commissie meende dat de opname 
van een dergelijk hoofdstuk inderdaad nuttig 
was. In dit hoofdstuk zouden dan twee denklij
nen tot uitdrukking dienen te worden gebracht. 
Enerzijds zouden de thans bestaande beper
kingen in het functioneren van de Ontwikkelings 
raad tot uitdrukking dienen te komen alsmede ie 
verbeteringen die daartoe wenselijk worden 
geacht. Anderzijds dient men bij het streven 
naar deze verbeteringen de Ontwikkelingsraad 
niet een bijzondere plaats toe te kennen. 
Overwegingen van institutionele aard en 
politieke haalbaarheid zouden zich daartegen 
verzetten. 
De Coördinatie Commissie besloot dat voorlig
gende teksten door het Ministerie van Buiten
landse Zaken zouden worden samengesmolten tot 
een tekst die aan de bovenstaande vereisten 
voldeed. 
De Ministerraad zou dan op basis van die tekst 
haar visie kunnen geven. 
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5.Diversen 

Nota EG-Ontwikkelingssamenwerking 

De behandeling hiervan vond plaats door de Coördinatie 
Commissie conform haar aanwijzingen in de conclusies 
van 11 november. De hierbij besproken problematiek 
kon voor behandeling in de Ministerraad op 21 november 
worden beperkt tot de onderstaande 2 punte 

- de stelling dat Nederland van oordeel is dat door de 
uitbreiding van de Gemeenschap de positie van derde 
ontwikkelingslanden niet mag worden geschaad en, vcor 
het geval deze schade wel wordt toegebracht, zij d i e -
te worden gecompenseerd, (zie p. 6/7 van de Nota] 

Ontwikkelingssamenwerking meende dat Nederland 
inderdaad dit standpunt diende in te nemen. 
De Ministeries van Landbouw, van Economische 
Zaken en van Financiën meenden dat de uitbrei
ding naar zijn aard een bevoordeling scher.: 
aan de toetreders ("communautaire preferentie") 
die nadelig kan uitwerken t.o.v. derde landen. 
Tot een totale compensatie voor een dergelijke 
nadelige uitwerking wensten die Ministeries 
zich niet te binden. Deze Ministeries meenden 
dat in de nota gesteld diende te worden dat 
de positie van derde ontwikkelingslanden zo 
min mogelijk schade mag ondervinden van de 
uitbreiding van de Gemeenschap; tot meer cate
gorische uitspraken waren die Ministeries niet 
bereid. 
Besloten werd aan de Ministerraad te verzoeker, 
te beslissen voor welke van de twee uitspraken 
in deze dient te worden gekozen. 


