
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen van 
21 april 1981 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens zijn zitting 
op 21 april 1981 de volgende agenda behandeld. 

Voorbereiding van de Ontwikkelingsraad van 28 april 1981 
1. Noord-Zuid-Dialoog 
2. Honger in de Wereld 
3. Voedselhulp 
4. Gemeenschapshulp aan vluchtelingen 
5. Gemeenschappelijk hulpbeleid 
6. Voorbereiding van de Conferentie van Parijs 

aangaande de minst ontwikkelde landen 
7. Datum van de volgende Ontwikkelingsraad 

De Ministerraad zou zijn instemming kunnen geven met 
de navolgende overwegingen en conclusies. 
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Voorbereiding van de Ontwikkelinasraad van 28 april 1981 
1. Noord-Zuid-Dialoog 

In de Raad zal een algemene discussie plaatsvinden over 
de Noord-Zuid-betrekkingen. De discussie moet worden 
gezien in het perspectief van de bespreking welke de 
Europese Raad in juni a.s. - mede met het oog op de 
Ottawa-conferentie van juli 1981 - over dit onderwerp 
zal houden. Tegen die tijd zal aan de Europese Raad een 
rapportage van de Algemene Raad voorliggen. De vraag 
deed zich voorts nog voor of de Gemeenschap zich ook 
dient voor te bereiden op de Topconferentie van Mexico 
die in oktober 1981 wordt voorzien. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
Nederlandse delegatie zich in de bespreking 
van dit onderwerp zal opstellen conform de 
standpunten zoals die tot dusverre door 

1 Nederland zijn ingenomen ten aanzien van de 
New Round of Global Negociations (NRGN) en 
daarmee verbandhoudende besprekingen. Daarbij 
onderstreepte de Coördinatie Commissie het 
belang van stimulerende interventies zijdens 
de Nederlandse delegatie teneinde de discussie 
inzake dit onderwerp zoveel mogelijk inhoud te 
geven. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen 
worden van de Nederlandse standpunten zoals 
uitgewerkt ter gelegenheid van de discussie in 
de high level groep Noord-Zuid over het 
Commissiedocument aangaande de NRGN en aangaande 
het landbouwdocument van de Commissie. Voor 
wat betreft de Mexico-Topconferentie meende de 
Coördinatie Commissie dat hiervoor op dit 
moment nog geen Gemeenschapspositie behoefde 
te worden uitgewerkt. 

2. Honger in de wereld 
De discussie in de Raad is een vervolg van het Raadsdebat 
dat op 18 november 1980 werd aangevangen naar aanleiding 
van een resolutie van het Europees Parlement d.d. 
18 september 1980 over de diverse aspecten van de 
problematiek. Ter voorbereiding van de aanstaande Raads-
bespreking is een ontwerp-resolutie opgesteld welke op 
14 april door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
is goedgekeurd. Ter informatie van de Raad ligt voorts 
een zg. checklist voor, waarin de Commissie de stand van 
zaken op de diverse terreinen van dit dossier inventarisee 

De Coördinatie Commissie onderstreepte het 
grote belang van een voortzetting in Raads-
kader van de discussie rond het thema: Honger 
in de wereld. Zij stemde in met de thans voor
liggende ontwerp-resolutie. Zij meende het 
passend dat bij aanname van de resolutie nog 
eens duidelijk in het licht wordt gesteld dat 
het hier een initiatief van het Europees 
Parlement betreft. Voorts meende de Coördinatie 



Commissie dat de Nederlandse delegatie de 
Commissie zou kunnen verzoeken om in de 
check-list zoveel mogelijk concrete plannen 
en ideeën te verwerken. Een dergelijke aanpak 
zou de kwaliteit van de discussie over dit 
onderwerp tijdens een volgende Ontwikkelings-
raad ten goede kunnen komen. 

3• Voedselhulp 

Inzake dit onderwerp zijn twee kwesties aan de orde, 
te weten het voedselhulpprogramma 1981 en de Kader-' 
verordening voedselhulp. 

Voedse ̂-hulpprogramma 

Inhoudelijk bestaan over het Programma 1981 geen 
problemen. Formele besluitvorming door de Raad terzake 
zal echter niet mogelijk zijn, omdat het Europees 
Parlement nog geen advies heeft gegeven. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar 
instemming met het voorliggende Programma. 

Inzake deze verordening bestaan nog een aantal onopgeloste 
problemen. Deze zijn van institutionele 
aard en betreffen respectievelijk de bevoegdheids
verdeling tussen de Raad en de Commissie alsmede de 
wijze van besluitvorming in het in te stellen beheers
comité. Over deze nog openstaande punten heeft het 
voorzitterschap aan het comité van Permanente Vertegen
woordigers een compromisvoorstel aangeboden. Dit 
compromis is niet ongunstig ontvangen, zij het 
dat verschillende delegaties zich slechts op persoonlijke 
titel hebben uitgesproken. Overigens heeft het Europese 
Parlement in dit dossier om concertatie met de Raad 
gevraagd. In deze omstandigheid zal het de Raad dus 
in ieder geval niet mogelijk zijn om tot formele 
besluitvorming te komen. Ten hoogste zou een Raads-
oriëntatie kunnen worden bereikt op basis waarvan de 
concertatie met het EP kan worden aangegaan. 

De Coördinatie Commissie was váñ~~oordeel 
dat de Ontwikkelingsraad geen inhoudelijke 
discussie moet wijden aan de nog uitstaande 
institutionele problemen: de bespreking 
daarover moet worden overgelaten aan de 
Algemene Raad. Overigens stemde de Coördinatie 
Commissie wel in met het voorzitterschaps
compromis inzake die institutionele problemen. 
De Coördinatie Commissie meende 



dat het voorzitterschap het onderhavig 
agendapunt zou kunnen inleiden met een uit
eenzetting over de huidige stand van zaken 
in de discussie over de Kaderverordening. 
Voorts zou gesondeerd kunnen worden of het 
hoger genoemd compromis thans voor alle 
delegaties aanvaardbaar is. Zo dit het 
geval is, zal de behandeling in deze fase 
kunnen worden afgerond. Indien delegaties 
zich. echter inhoudelijk over de institutio
nele zaken wensen uit te spreken, zou de verdere 
behandeling hiervan moeten worden terugverwezen 
naar het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
ter voorbereiding van een discussie en een 
besluit terzake door de Algemene Raad. 

De Raad zou voorts een beschouwing kunnen 
wijden aan de betekenis en inhoudelijke 
aspecten van de Kaderverordening. 

Gemeenschapshulp aan vluchtelingen 

De bespreking van dit onderwerp moet worden geplaatst 
in het licht van de Internationale Conferentie over hulp 
aan de vluchtelingen in Afrika, welke op 9 april in 
Genève is gehouden. Naar verwachting zal commissaris 
Cheysson de discussie terzake willen inleiden. 
Het betreft hier eigenlijk de vraag of en hoe de 
Gemeenschap behulpzaam moet zijn bij de integratie 
van vluchtelingen in het opvangland. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
de Raad in afwachting van Commissievoorstellen 
niet meer zal kunnen doen dat een eerste en 
voorlopige reactie te geven op de denkbeelden 
die de heer Cheysson reeds blijkt te hebben 
uitgedragen. Voorts meende de Coördinatie 
Commissie dat het voor een oordeelsvorming 
terzake noodzakelijk is van de Commissie een 
inzicht te verkrijgen in de vraag hoe een 
eventuele Gemeenschapsactie past in het 
totaal van de VN-actie. Zulks mede vanwege 
de financiële consequenties van een Gemeenschaps
actie of van een actie in het kader van de 
Gemeenschap. 



5. Gemeenschappelijk hulpbeleid 

Aan de Raad ligt een ontwerptekst voor met betrekkinq 
tot de evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking in 
Gemeenschapsverband. Over deze tekst bestaat in grote 
lijnen overeenstemming. Nederland hoopt dat de 
evaluatie in de toekomst zal leiden tot een fundamenteel 
debat over de grondslagen en doelstellingen van het 
communautaire ontwikkelingsbeleid. In deze zin zal 
Nederland, te zamen met de Bondsrepubliek, een 
verklaring voor de Raadsnotulen afleggen. In dit verband 
ook hecht Nederland eraan dat in de ontwerptekst wordt 
opgenomen dat de Commissie in haar jaarrapporten een 
hoofdstuk zal opnemen met daarin een samenvattend verslag 
en evaluatie van de af zonder-li JKe ontwikkelingssamen-
werkingsinstrumenten . 

Andere delegaties echter (bijv. Frankrijk en het VK) 
wijzen het formuleren van een dergelijk communautair 
ontwikkelingsbeleid af. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland in kan stemmen met de inhoud van 
de aan de Raad voorliggende ontwerptekst. 
Voor wat betreft de verdere procedure meende 
zij dat op de eventuele Ontwikkelingsraad 
van juni a.s. aan de hand van een Commissie
rapport een evaluerend debat kan worden 
gehouden. Vervolgens zou dan in het licht van 
de resultaten van dat debat bezien kunnen 
worden of, en zo ja in hoeverre, er behoefte 
is aan een nadere omschrijving van de doel
stellingen van het gemeenschappelijk 
ontwikkelingsbeleid. 

6. Voorbereiding van de Conferentie van Parijs 
aangaande de minst ontwikkelde landen 

Dit agendapunt moet worden bezien in samenhang met de 
conferentie die van 1 - 1 5 september 1981 in het 
kader van de VN in Parijs zal plaatsvinden inzake 
een actieprogramma voor de tachtiger jaren ten gunste 
van de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden. Momenteel 
is de Commissie doende met het opstellen van een voorstel 
voor een op die conferentie in te nemen gemeenschappelijk 
standpunt. Gezien de huidige, prille stand van de voor
bereidingen zal de Raad niet veel meer kunnen doen 
dan het belang van deze conferentie te onderstrepen. 
Daartoe is een ontwerp-resolutie opgesteld waarover 
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers op 
14 april overeenstemming bereikte. 

De Coördinatie Commissie volstond er mede 
het Nederlandse akkoord met de voorliggende 
ontwerp-resolutie te bevestigen. 



7. Datum van de volgende Ontwikkelingsraad 

De Raad van 28 april zal de datum moeten vast
stellen voor een tweede, onder Nederlandse leiding 
te 'houden, Ontwikkelingsraad. 

De Coördinatie Commissie ging er mede akkoord 
dat het Nederlandse voorzitterschap zich zou 
richten op de 16e juni als datum voor de 
tweede Ontwikkelingsraad in dit jaar. De 
Coördinatie Commissie ging er daarbij van uit 
dat een voldoende inhoudelijke agenda voor
handen zal zijn tegen die tijd. 

DGES, 21 april 1981 


