
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen 
van 1 december 1981 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens haar 
zitting op 1 december 1981 de volgende agenda 
behandeld. 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 7 en 
8 december 1981 

1.1 Follow-up van Europese Raad 
1.2 Betrekkingen EG-Japan 
1.3 IJzer en Staal 
1.4 Cyprus - Handelsregime 1982/1983 
1.5 ACS-suiker; Garantieprijzen 1981/1982 
1.6 Hulp aan niet-geassocieerde ontwikkelingslanden/ 

Angola en Mozambique 
1.7 Noord-Zuid Dialoog 
1.8 Textiel / vernieuwing Multi Vezel Akkoord (MVA) 
1.9 Algemeen Preferentieel Systeem 1982 
1.10 (evt.) Herziening van verordening (EEG) 

nr.926/79 inzake de Gemeenschappelijke regeling 
voor de invoer 

1.11 Methode aanpassing salarissen en verordening 
1.12 Statuutwijziging heffing op salarissen van 

Europese ambtenaren 
1.13 Raadsaanbevelingen inzake telecommunicatie 
1.14 Diversen 

- Toetredingsonderhandelingen met Spanje/EGKS 
2. Voorbereiding van de Sociale Raad van 8 december 1981 
2.1 Toepasssing van de sociale-zekerheidsregelingen op 

migranten 
2.2 Bescherming van werknemers tegen lood 
2.3 Negende jaarverslag van het Europees Sociaal 

Fonds 
2.7 Frans Memorandum: espace social 
2.4 Uitbreiding van verordening 574/72 tot zelfstandigen 
2.5 Sociale integratie integratie van gehandicapten 
2.6 Bescherming van werknemers tegen asbest 

De aandacht van de Ministerraad wordt gevestigd 
op punt 1.11 en 1.12; voor het overige zou de 
Ministerraad zijn instemming kunnen geven met de 
navolgende overwegingen en conclusies. 
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1 g Voorbereiding van de Algemene Raad van 7 en 8 december 

1.1 Follow-up van Europese Raad 

Uit een door het voorzitterschap verspreid scenario 
van de komende Algemene Raad blijkt dat het voor
zitterschap zich voorstelt onder dit punt ziöh te 
concentreren op de procedure van behandeling van de 
Genscher/Colombo-teksten. 

De Coördinatie Commissie bleek geen voorstander 
van het door sommigen geopperde idee van een 
ad hoc-commissie en prefereerde voor wat betreft 
de behandeling van de communautaire materie, het 
normale communautaire overlegkader, i.c. het Coreper. 
Het Comité Politique zou de EPS-aspecten kunnen bespreken. 
De resultaten zouden in een rapport kunnen worden 
samengevoegd ter voorlegging aan de ministers van 
buitenlandse zaken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde op 
dit punt in bovengenoemde zin. 

Ten aanzien van de mandaatsproblematiek werd 
geconstateerd dat het er voorshands om gaat een 
datum te vinden, voor de ministeriële vergadering, 
type Gymnich, zo mogelijk voor Kerstmis, die toch 
nog de nodige tijd overlaat voor interdepartementaal 
voorbereidend overleg. 



1. 2 Betrekkingen EG-Japan 
Zojuist was (nog in ontwerpvorm) een document van 
de Europese Commissie beschikbaar gekomen betreffende 
de betrekkingen tussen de EG en Japan. Het document 
beschrijft de ontwikkelingen die zich hebben voor
gedaan sinds de Europese Raad van 29/30 juni en de 
Algemene Raad van 13/14 juli 11.en doet de volgende 
aanbevelingen "ten aanzien van door de Gemeenschap 
te ondernemen aktie: 
a) de gemeenschap moet ten opzicnte van de Japanse 

autoriteiten blijven benadrukken dat de EG 
de (handels)problemen met Japan urgent en van 
groot belang acht; de Japanse autoriteiten 
dienen zodanige maatregelen te treffen dat 
deze problemen uit de wereld geholpen worden; 

b) de Commissie zal in december 1981 aan het 
nieuwe Japanse kabinet een lijst van verzoeken 
zijdens de Gemeenschap voorleggen betreffende de 
Japanse uit- en invoer, inclusief handel in 
diensten. De verzoeken zullen bevatten: 
- effektieve terughoudendheid in de Japanse 
uitvoer naar de Gemeenschap als geheel in 
gevoelige sectoren, zoals automobielen, 
kleurentelevisieprodukten en machinewerktuigen 

- openstelling van de Japanse markt voor 
invoer van eindprodukten("manufactured goods") 
en een substantiële vermindering van invoer-
belemmeringen op specifieke gebieden; 

c) tijdens de EG-Japan consultaties op hoog niveau 
eind januari 1982,verwacht de Commissie het 
Japanse antwoord op deze verzoeken. De 
Commissie zal vervolgens rapport, inclusief 
zonodig aanbevelingen, aan de Raad uitbrengen 
in februari 1982. Inmiddels zal het 
communautaire toezicht op de invoer uit Japan 
van hogergenoemde gevoelige produkten worden 
voortgezet. 

De Coördinatie Commissie overwoog dat onder 
"manufactured goocë1 ook landbouwprodukten dienen 
te vallen; de mogelijkheid van uitvoer van met 
name Nederlandse bloembollen naar Japan stuit 
op dit ogenblik op moeilijkheden op phyto-sanitair 
gebied. 
Waar de Commissie-aanbevelingen spreken van invoer-
belemmeringen, dienen daaronder in het bijzonder 
ook niet-tarifaire belemmeringen te worden gerekend. 



Voorts oordeelde de Coördinatie Commissie dat het 
niet op Nederlandse weg ligt om tot een tripartiet 
overleg aan te moedigen, zoals dat aanvankelijk 
in oktober jl. tussen de EG (Europese Commissie), 
de VS en Japan voorzien was. Gezien de huidige 
houding van de VS dienen verdere moeilijkheden 
te worden gevreesd indien een dergelijk overleg 
zou plaatsvinden. 

Tenslote was de Coördinatie Commissie van oordeel 
dat beschikt dient te worden niet alleen over 
de cijfers van de invoer in de EEG uit Japan, 
doch ook over die van de EEG-uitvoer naar Japan; 
tevens zouden cijfers (inclusief landbouw-
produkten) beschikbaar dienen te zijn voor wat 
betreft de handel tussen Nederland en Japan. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland akkoord gaat met de door 
de Commissie aanbevolen gedragslijn, 
met de aantekening dat ook landbouw-
produkten gemakkelijker Japan binnen 
moeten kunnen komen en in het bijzonder 
non-tarifaire Japanse handelsbelemmeringen 
dienen te worden verminderd. 



3 IJzer en Staal 

a) Sociaal Volet 

De Begrotingsraad heeft op 24 november jl. een 
p.m. post in de begroting opgenomen met het oog 
op de mogelijke financiering via de EEG-begroting 
van sociale maatregelen in de EGKS-sector. De komende 
Algemene Raad zal dienen te beslissen of de 
financiering van de in juni 1981 overeengekomen 
sociale maatregelen inderdaad via de EEG-begroting 
zal lopen, oftewel "d.-ra.v. nationale bijdragen 
aan de EGKS-begrotings 

Sommige lidstaten willen onder geen beding 
financiering middels nationale 

bijdragenaccopteren (Italië, Griekenland) 
terwijl andere (MRD, Frankrijk) fel gekant 
zijn tegen communautaire financiering. 
Nederland heeft een voorkeur voor financiering 
via nationale bijdragen, maar kan ook communautaire 
financiering accepteren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat zeker moet worden gesteld dat 
financiering van de sociale maatregelen 
plaatsvindt. Om zulks te bereiken kan 
de Nederlandse delegatie, naar bevind 
van zaken en gericht op besluitvorming, 
handelen. AJb^^^gyfj^^ 
Zo tot co^^ft^^^«^"financiering 
besloten wordt,dan kan Nederland slechts 
de verdeelsleutel accepteren die ook 
gold voor de eerste tranche van 
50 MECU. 

b) extern volet 

In het kader van het crisisplan voor de staal
industrie in de Gemeenschap, dat in beperking van 
produktie voorziet, zijn ook arrangementen overeen
gekomen tussen de Commissie en de grootste leveranciers 
uit derde landen, ter beperking van de importen. 

De Raad zal een mandaat moeten vaststellen waarmee 
de Commissie zal gaan onderhandelen over regelingen 
voor 1982. Sommige lidstaten (Italië, VK, Frankrijk, 
België, Luxemburg) willen voor de overeen te komen 
hoeveelheden voor 1982, uitgaan van de gerealiseerde 
invoer over 1981 die abnormaal laag is gebleven; 
andere landen (VK, Denemarken, Nederland) vinden 
deze opstelling te restrictief en willen het quotum 
over 1980 als basis voor de regelingen zien. 



De Coördinatie Commissie concludeerde 
als volgt: 
Nederland wenst het quotum over 1980 
aan te houden als referentiebasis voor 
de vast te stellen contingenten voor 
1982. 
Voorts dienen de regelingen 1982 een aanvang 
te maken met een versoepeling van de 
beperkende maatregelen, waarbij Nederland 
een korting van 8% kan accepteren; 
bij wijze van compromis is eveneens een 
korting van 10% over de eerste helft 
van 1982 te aanvaarden, waarbij de 
Commissie voor de tweede helft van 1982 
dient te bezien of een percentage van 
8% realistisch is. 
Een reductie van de zgn. penetratiemarge 
van 6% is voor Nederland niet aanvaardbaar, 
evenmin als voorstellen die de mogelijkheid 
scheppen het verstrekken van invoervergunningen 
uit te stellen of de geldigheidsduur ervan 
te reduceren. 
Nederland is voorstander van een strikte 
controle op de invoerprijzen. 
Nederland is vóór uitsluiting van ruw ijzer 
uit de arrangementen 1982. 



Cyprus - Handelsregime 1982/1983 

Aan de Raad wordt wederom de problematiek voorgelegd 
van de regeling van het handelsregime met Cyprus 
voor de jaren 1982 en 1983. 
De Commissie heeft voorstellen inzake concessies 
voor een vijftal landbouwprodukten ingediend die 
t.o.v. de huidige concessies een verbetering 
inhouden. De discussie spitst zich met name toe 
op de concessie voor primeur aardappelen, die 
voor Cyprus het belangrijkste exportprodukt vormen. 
Frankrijk en Italië blijven zich tegen een 
verbetering van de concessies verzetten. Nederland 
zou op bepaalde punten verder kunnen gaan dan de 
Commissievoorstellen doch acht het niet opportuun 
gezien de stand van zaken te Brussel, dit nu naar 
voren te brengen. 

PV-EG merkte op dat in verband 
met de concessie voor de invoer van Cypriotische 
aardappelen Frankrijk en Italië aandringen op 
totstandkoming van een gemeenschappelijke markt
ordening voor dit produkt. Als hiermee ingestemd 
zou -wórden, dan zou het Cypriotische pfobTëem 
snel opgelost zijn. 
De vertegenwoordiger van het ministerie van 
Landbouw wees erop dat tot op heden pogingen om 
tot een dergelijke marktordening te komen zijn 
mislukt; er zijn geen nieuwe elementen die erop 
wijzen dat zo 1n marktordening nu wel tot stand 
zou kunnen komen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde 
haar eerdere conclusies inhoudende 
dat Nederland akkoord gaat met de 
Commissievoorstellen inzake het 
handelsregime EEG-Cyprus voor 1982 en 
1983. 
Om politieke redenen zal Nederland op 
zodanig tijdige besluitvorming terzake 
blijven aandringen, dat nog avant 
eind 1981 overeenstemming over het 
handelsregime 1982/1983 met Cyprus bereikt 
kan worden. 



1.5 ACS-suiker; Garantieprij zen 1981/1982 

Bij de vaststelling van de landbouwprijzen in 
april jl. is besloten de prijs van ruwe suiker 
met 7 , 5 % te verhogen en die voor witte 
(geraffineerde) suiker met 8,5%. Door dit verschil 
zou de Gemeenschapssuikerraffinage-industrie 
met name het Britse Tate and Lyle, de ruimte krijgen om 
te herstructureren. Jaarlijks wordt via een 
preferentiële regeling 1,3 min ton ruwe suiker 
uit de ACS-landen in de Gemeenschap ingevoerd. 
De Commissie heeft een mandaat om met deze landen 
te onderhandelen over een prijsverhoging van 
(genoemde)7 , 5 %. Deze landen verlangen echter 
een prijsverhoging van 8,5%. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland eventueel een verhoging 
van de prijs van ruwe suiker met 8,5% zou 
kunnen accepteren op voorvaarde dat geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ACS en 
Gemeenschapsprodukten. 
Deze integrale verhoging van 8,5% dient 
het systeem van zelffinanciering van de 
communautaire suikerregeling niet aan te 
tasten. 



1.6 Hulp aan niet-geassocieerde ontwikkelingslanden/ 
Angola en Mozambique 

De Raad Ontwikkelingssamenwerking heeft op 3 november 
1981 de algemene beleidslijnen voor de hulp aan niet-
geassocieerde ontwikkelingslanden in 1982 goedgekeurd 
echter met één aantekening, nl. dat de 5% van het 
totaalbedrag aan niet-geassocieerdenhulp die in het 
programma 1982 aan Afrika is toegewezen, alleen 
gebruikt zal worden op grond van voorwaarden, welke 
door de Raad zullen worden bepaald. De betreffende 
5% zouden bestemd zijn voor Angola en Mozambique, 
landen die - hoewel zij in beginsel de mogelijkheid 
daartoe hebben - niet zijn toegetreden tot de 
Conventie van Lomé. De reden daartoe zou liggen in 
de omstandigheid dat beide landen niet bereid zijn 
de - gebruikelijke - Berlijn-clausule, die de Lomé-
conventie ook van toepassing verklaart op het 
"land Berlijn", te aanvaarden. Dit politieke probleem 
is voor de BRD reden geweest om niet-geassocieerden 
hulpverlening aan deze beide landen te blokkeren. 
Deze kwestie wordt aan de Algemene Raad voorgelegd, 
teneinde te trachten tot een politiek besluit te 
komen. Enerzijds achtte de Coördinatie Commissie 
belasting van de betrekkingen tussen Nederland en de 
BRD door een eventuele actieve Nederlandse rol in 
deze ongewenst. Anderzijds heeft Nederland zich 
altijd ingezet voor een zo uitgebreid mogelijk 
programma van financiële en technische samenwerking 
met niet-geassocieerde landen, ook in Zuidelijk Afrika. 
De Coördinatie Commissie nam er nota van dat de 
Europese Commissie tijdens de Raad Ontwikkelings
samenwerking van 3 november jl. heeft verklaard zich 
de mogelijkheid voor te behouden aan de Ontwikkelings-
raad van juni 1982 nog nadere voorstellen inzake de 
besteding van de niet-geassocieerdenhulp te doen in 
het licht van de situatie zoals die alsdan zal 
bestaan t.a.v. de benutting van de 5% bestemd voor 
Afrika. 

Ten slotte werd in de Coördinatie Commissie in 
herinnering geroepen dat er in de kaderverordening 
voor de hulp aan niet-geassocieerden een beheerscomité
procedure voor de goedkeuring van projecten is opgenomen, 
waarin in geval van gebrek aan overeenstemming ook 
een rol voor de Raad is weggelegd. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de 
Nederlandse instemming met de in de algemene 
beleidslijnen 1982 voorgestelde geografische 
verdeling van de niet-geassocieerdenhulp. 
Indien de BRD zijn standpunt niet wijzigt -en 
zulks valt niet te verwachten- dan kan 
Nederland akkoord gaan met de intentie van de 
Commissie om medio 1982 nadere voorstellen 
te doen voor de besteding van de fondsen 
bestemd voor Afrika. 



1•7 Noord-Zuid Dialoog 
De zgn. hoog niveau Noord-Zuid groep is doende 
een nader rapport op te stellen over de opstelling 
van de Gemeenschap in de Noord-Zuid Dialoog, en 
met name de uitwerking van de onderhandelingsthema's o.a 
in het kader van de NRGN. Dit rapport zou aan de 
Algemene Raad voorgelegd kunnen worden, indien het 
Coreper zulks deze week besluit. Er is overeenstemming 
over de inhoud van dit rapport, op een reserve 
van Nederland na, inzake de formulering van de 
grondstoffen paragraaf. 
Naar Nederlandse opvatting betekent deze paragraaf 
een terugkonen op een eerder in UNCTAD-kader 
aangenomen resolutie, die overigens ook door de 
andere EG-lidstaten is onderschreven. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat de argumentatie van Nederland 
t.a.v. de aangemelde reserve nader 
onderzocht zal worden waarna bezien 
zal worden of tot opheffing daarvan 
kan worden overgegaan. 

Ten aanzien van de met betrekking tot een nieuwe 
ronde van wereldwijde onderhandelingen (n.r.g.n.) 
in te nemen positie nam de Coördinatie Commissie 
kennis van de ontwerpmotie ter Beek en Herfkens, 
ingediend tijdens de uitgebreide Commissievergadering 
inzake het Europese beleid op 30 november 1981. 
Deze motie verzoekt de regering in EG-verband 
initiatieven te ontwikkelen om te komen tot een 
voorstel inzake plaats, tijd en agenda van de 
n.r.g.n. en daarbij rekening te houden met 
gerechtvaardigde verlangens van de Derde Wereld. 
Minister Van der Stoel heeft in zijn reactie gesteld 
deze motie te zien als ondersteuning van het tot nu 
toe gevoerde Nederlandse beleid terzake. 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding 
tot het formuleren van nadere conclusies. 



1.8 Textiel / vernieuwing Multi Vezel Akkoord (MVA) 

De Algemene Raad van 7/8 december 1981 zal 
zich wederom met de gehele textielproblematiek 
verbonden aan de vernieuwing van het eind 1981 
aflopende MVA II dienen bezig te houden. 
De Coördinatie Commissie stond in dit kader 
met name stil bij 
- de vaststelling van de interne globale plafonds 

voor de textielinvoer van de Gemeenschap uit 
lage lonen landen in de komende jaren. 

- het invoerregime voor de zgn. preferentiële 
landen 

- het regime voor passief veredelingsverkeer ( p w ) . 
De Coördinatie Commissie constateerde dat de 
Europese Commissie nog geen cijfermatige voorstellen 
heeft ingediend voor de niveaux van de interne 
globale plafonds, noch voor het invoerregime voor 
de preferentiële landen. Wél heeft de Commissie 
voorstellen ingediend inzake de algemene textiel-
benadering t.o.v. de preferentiële landen in 1982/1983 
daarin sluit de Commissie niet uit dat bij het 
bereiken van bepaalde invoerhoeveelheden, de vrij
waringsclausules in de preferentiële akkoorden 
automatisch worden toegepast. 
In het bewustzijn dat de preferentiële band 
tussen de Gemeenschap en deze landen juridische 
en politieke grenzen stelt aan het (automatisch) 
toepassen van deze vrijwaringsclausules, heeft 
Nederland een compromis voorstel ingediend. 
De vertegenwoordiger van ontwikkelingssamenwerking 
onderstreepte de noodzaak van positieve differen
tiatie in het communautaire textielhandelsbeleid 
ten gunste van de armere leverancierslanden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat bij de vaststelling van de interne 
globale invoerplafonds invoerhoeveel
heden voor de preferentiële landen niet 
ten koste dienen te gaan van de 
MVA-landen. De herziening van de globale 
plafonds en de daarmee gepaard gaande 
lastenverdeling, mag niet ten nadele van 
Nederland uitvallen. 
Tevens concludeerde de Coördinatie Commissie 
dat Nederland bereid is mee te werken aan een ver
ordening inzake passief veredelingsverkeer, doch 
op voorwaarde dat een bevredigende regeling 
voor de - voor Nederland belangrijke -
historische handelsrechten wordt getroffen. 
Tenslotte achtte de Coördinatie Commissie 
nader interdepartementaal overleg over 
de textielproblematiek aangewezen voor 
de a.s. Algemene Raad teneinde met de 
laatste ontwikkelingen rekening te 
kunnen houden. 



1.9 Algemeen Preferentieel Systeem 1982 

De Algemene Raad zal als "vals B-punt" de in 
Gemeenschapskader bereikte overeenstemming over 
het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) voor 
1982 kunnen bevestigen. Het APS 1982 houdt in 
een verhoging van 10% t.o.v. 1981,uitgedrukt in 
ECU. Dit is echter niet voldoende om het APS 
in reële termen voor de ontwikkelingslanden op peil 
te houden. 

Er wordt naar gestreefd dat de BRD, Denemarken en 
Nederland gezamenlijk een verklaring in de 
Raadsnotulen doen opnemen die uitdrukking geeft 
aan hun teleurstelling daarom. 

De Coördinatie Commissie nam kennis van het feit 
dat de ACS-landen, tijdens de consultatie over het 
APS 1982, hebben gesteld dat de EEG te ver gaat 
met het verlenen van concessies voor landbouw-
produkten in het APS. 

De Coördinatie Commissie bevestigde 
de Nederlandse instemming met het 
APS 1982. De Coördinatie Commissie 
concludeerde voorts dat Nederland 
er naar streeft om met de BRD en 
Denemarken een verklaring in de Raads
notulen te doen opnemen welke uitdrukking 
geeft aan teleurstelling over een on
voldoende verbetering van het APS 1982 t.o.v 
1981. 



1.10 (evt) Herziening van verordening (EEG) nr.926/79 inzake 
de Gemeenschappelijke regeling voor de invoer 
Deze verordening betreft de regeling van de invoer 
in de Gemeenschap. De verordening bevat een lijst 
waarin de goederen zijn opgenomen, waarvan de invoer 
in de Gemeenschap c.q. slechts in een aantal lidstaten 
geliberaliseerd is, d.w.z. niet onderworpen aan 
kwantitatieve beperkingen. Voorts behelst de verordening 
een communautaire informatie- en overlegprocedure, 
die kan uitmonden in het onder toezicht (surveillance) 
stellen van de invoer van een produkt of tot het 
nemen van vrijwaringsmaatregelen. 
De herziening van * verordening dient vóór 31 december 
1981 plaats te vinden. Elementen van een herziene 
verordening betreffen met name het inwinnen van uit
voeriger inlichtingen in het kader van de informatie-
en overlegprocedure, het tot 31 december 19 84 handhaven 
van de mogelijkheid van voorlopige nationale vrij
waringsmaatregelen (1 maand) en het vóór 31 december 
1984 opnieuw onderhandelen over nationale liberalisaties. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zich zodanig zal opstellen dat met 
redelijke compromissen inzake de herziening 
van verordening (EEG) 926/79 ingestemd kan worden. 



1.11 + 1.12 Methode aanpassing salarissen en verordening Statuut-
wijziging heffing op salarissen van Europese amZ^ei-aren 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap^is op 23 juni 
na lange, moeizame onderhandelingen, zowel binnen de 
Raad als met het Europese personeel, een resolutie 
vastgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze 
de salarissen van de Europese ambtenaren de komende 
10 jaar moeten worden aangepast aan de ontwikkeling 
van nationale salarissen, inflatie, koopkracht e.d.. 
De bedoeling van deze resolutie was, zowel meer 
systeem in de jaarlijkse salarisaanpassingen te brengen 
ter voorkoming van conflictsituaties met het personeel ,' 
als middels een jaarlijkse inhouding van maximaal 2% 
op de Europese salarissen de in de loop der jaren te 
groot geworden discrepantie tussen nationale en 
communautaire salarissen enigszins weg te nemen. 
Ter uitvoering van de Raadsresolutie en de daarbij 

behorende Commissieverklaring heeft de Commissie 
voorstellen bij de Raad ingediend, zowel ter zake van 
de methode van aanpassing als van de zg. heffing op 
de salarissen. 

Gezien de stand van het overleg werd 
niet inhoudelijk geconcludeerd en besloten 
dat nader interdepartementaal overleg 
tussen Binnenlandse Zaken, Financiën 
en Buitenlandse Zaken zal worden belegd. 
Het resultaat van dit overleg zal als 
addendum o^ de conclusies van de 
Coördinatie Commissie aan de Ministerraad 
worden voorgelegd. 



1.13 Raadsaanbevelingen inzake telecommunicatie 
Aan de Raad zullen drie Raadsaanbevelingen voor
liggen die gericht zijn op harmonisatie van 
telecommunicatiesystemen en diensten. Het 
ministerie van Economische Zaken stelt voor d&t 
ingestemd kan worden met 
- Raadsaanbeveling I inzake de tenuitvoerlegging 
van de harmonisatie op telecommunicatiegebied 
en met 

- Raadsaanbeveling II inzake de instelling van 
een gemeenschappelijke markt voor nieuwe tele-
communicatie-terminals. 

- Raadsaanbeveling III inzake de eerste fase van 
openstelling van de markt voor overheidsopdrachten 
voor telecommufiicatie-apparatuur: ministerie van 
Economische Zaken merkt op niet te kunnen instemmen 
met de door Frankrijk voorgestelde beperking van 
deze openstelling tot de Europese industrie, 
met uitsluiting van telecommunicatie-industrieën 
uit derde landen ook indien gevestigd in Europa. 
Voorts acht dit departement de voorgestelde open
stelling van de markt voor conventionele terminals 
met 5% aan de magere kant. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
ingestemd kan worden met de voorliggende 
drie Raadsaanbevelingen met de aantekening 
dat de Franse wens tot beperking van 
de openstelling van de markt voor overheids
opdrachten terzake tot de Europese industrie, 
met uitzondering van derde landen bedrijven 
ook al zijn die in de Gemeenschap 
gevestigd, door Nederland wordt afgewezen. 



1.14 Diversen 
Toetredingsonderhandelingen met Spanje/EGKS 
Het ligt in de bedoeling dat tijdens de onder
handelingszitting met Spanje op het niveau van 
plaatsvervangers op 15 december a.s. de Gemeenschap 
een verklaring over het hoofdstuk EGKS aflegt. 
In de betreffende ontwerp-verklaring staat nog 
één passage open, nl. die waarin de Gemeenschap erop 
wijst dat indien Spanje vóór toetreding zijn staal-
produktiecapaciteit vergroot op een wijze, die niet 
in overeenstemming is met de terzake geldende 
EGKS-disciplines, de Gemeenschap ertoe gebracht 
zou worden om opneming in de toetredingsakte te 
verzoeken van restrictieve bepalingen betreffende 
met name de produktie en levering van Spaans staal 
teneinde ernstige verstoringen op de markt van de 
uitgebreide Gemeenschap te vermijden. Ook bij de 
keuze van de Spaanse staal-referentiehoeveelheden 
zou rekening moeten worden gehouden met de vraag 
of het staalbeleid vóór toetreding in overeen
stemming is met de Gemeenschapsdisciplines. 
De Coördinatie Commissie overwoog dat in de hoger-
staande formulering niet gesproken wordt over 
beperkingen van het intra EGKS-verkeer. Tevens 
overwoog de Coördinatie Commissie dat in de 
verklaring van de Europese Raad over de toetreding 
van Spanje en Portugal deze landen worden opgeroepen 
hun beleid reeds vanaf nu aan te passen aan het 
Gemeenschapsbeleid. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
dat Nederland kan instemmen met een 
formulering zoals hierboven weergegeven. 



2. Voorbereiding van de Sociale Raad van 8 december 1981 

2.1 Toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op 
migranten 

De Raad wordt gevraagd zich uit te spreken over het 
voorliggende voorstel van de Commissie, waarbij de 
werknemer die van woonplaats verandert, naar een 
andere lidstaat, zijn recht op werkloosheidsuitkering 
resp. brugpensioen blijft behouden. Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid merkt op dat het 
voorstel inzake het overmaken van de werkloosheids
uitkering kan worden aanvaard. Daarentegen bestaan 
bezwaren tegen een soortgelijke regeling voor het 
overmaken van brugpensioenen (VUT), wanneer een migrant 
zich in een andere lidstaat vestigt, aangezien in 
Nederland de VUT-uitkeringen tot de autonomie der 
sociale partners behoren en derhalve niet bij 
verordening (1408/71) kunnen worden geregeld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de voorliggende 
regeling inzake het behoud van het recht 
op werkloosheidsuitkering bij migratie van 
de werknemer; Nederland kan daarentegen 
niet instemmen met een soortgelijke regeling 
inzake de doorbetaling van brugpensioen. 

2.2 Bescherming van werknemers tegen lood 

Bij de Raad ligt een voorstel van de Commissie voor 
waarbij grenzen worden gesteld aan de hoeveelheid 
lood in de lucht en in het bloed ter bescherming 
van de gezondheid van de werknemer. Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat zijn voorkeur 
uitspreekt voor een lagere normstelling van het 
maximale gehalte aan lood in het bloed dan hetgeen 
thans in het voorliggend compromis wordt voorgesteld, 
meent dat alsnog met dit compromis kan worden ingestemd, 
indien daarin wordt opgenomen dat bij een hoger 
loodgehalte dan 60</+ per 100 ml bloed, de werknemer 
medisch wordt begeleid. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met het voorliggende 
compromis, waarbij alsnog ware te streven 
naar een lagere norm voor het maximale lood
gehalte in het bloed dan de voorgestelde 
60/" per 100 ml bloed. Deze norm (60) zou 
echter aanvaard kunnen worden, indien wordt 
voorzien in een medische begeleiding van de 
werknemer. 



2.3 Negende jaarverslag van het Europees Sociaal Fonds 
Frans Memorandum: espace social ' ~ ~ 

Aan de Raad ligt het negende jaarverslag over het ESF 
ter kennisneming voor. Daarbij biedt het voorzitterschap 
de lidstaten de gelegenheid zich uit te laten over de 
herziening van het ESF, waaromtrent de Commissie 
binnenkort voorstellen aan de Raad zal voorleggen. 
Voorts wordt de Raad de gelegenheid geboden van 
gedachten te wisselen over het 'espace social' in het 
Franse memorandum. 
Zijdens PV-FG wordt melding gemaakt van de besprekingen 
terzake in de Europese Raad van 26/27 november jl.. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan volstaan met kennisneming van het 9e 
jaarverslag van het ESF. Inzake het 'espace 
social' in het Franse memorandum en de 
herziening van het ESF verwees de Coördinatie 
Commissie naar zijn eerdere conclusies, 
i.v.m. de mandaatsproblematiek, w.o. de 
conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
18 november jl. inzake het Franse memorandum 

• en van 1 september jl. inzake herstructurering 
van de EG-begroting. 

2.4 Uitbreiding van verordening 574/72 tot zelfstandigen 

Aan de Raad ligt een voorstel van de Commissie voor 
om de toepassing van de basisverordening 1408/71 
inzake harmonisatie van de sociale voorzieningen 
uit te breiden tot zelfstandigen en hun gezinsleden. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
deelt mede dat het voorliggende voorstel een 
technische uitbreiding behelst, waarover inmiddels 
overeenstemming tussen de lidstaten bestaat. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met de voorliggende 
verordening, inhoudende uitbreiding van 
basisverordening 1408/71 tot zelfstandigen 
en hun gezinsleden. 

2.5 Sociale integratie van gehandicapten 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelgenheid 
licht toe dat de Commissie recent,in het kader van het 
Internationaal Jaar van de Gehandicapten, een Raads
resolutie heeft voorgesteld, waarin een middellang 
termijnplan voor de sociale integratie van gehandicapten 
wordt voorgesteld. 



Het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
inhakend op de Deense Deense stelling dat de in de 
ontwerp-resolutie te regelen materie niet onder de 
Gemeenschapscompetentie valt, merkt op dat door 
de gekozen juridische basis de voorliggende resolutie 
ten onrechte een integraal communautair beleid 
ontwerpt ten aanzien van alle qehandicapten in 
plaats van alleen de beroepsrevalidatie te regelen 
en verzocht om interdepartementaal overleg terzake. 

De Coördinatie Commissie concludeerde 
terzake dat avant de a.s. Ministerraad 
nader interdepartementaal overleg zal 
plaatsvinden,, waarvan het resultaat aan de 
conclusies van de Coördinatie Commissie zal 
worden gehecht. 

2.6 Bescherming van werknemers tegen asbest 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
deelt mede dat het advies van het Europese Parlement 
met betrekking tot het voorliggende voorstel tot 
harmonisatie van de voorschriften inzake bescherming 
tegen blootstelling aan asbest,nog niet is uitgebracht, 
waardoor de Raad terzake niet kan besluiten. 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding 
tot het formuleren van conclusies terzake. 

DGES, 1 december 1981 
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1.11 + 1.12 Methode aanpassing salarissen en verordening Statuut
wijziging heffing op salarissen van Europese ambtenaren 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap^is op 23 juni 
na lange, moeizame onderhandelingen, zowel binnen de 
Raad als met het Europese personeel, een resolutie 
vastgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze 
de salarissen van de Europese ambtenaren de komende 
10 jaar moeten worden aangepast aan de ontwikkeling 
van nationale salarissen, inflatie, koopkracht e.d.. 
De bedoeling van deze resolutie was, zowel meer 
systeem in de jaarlijkse salarisaanpassingen te brengen, 
ter voorkoming van conflictsituaties met het personeel, 
als middels een jaarlijkse inhouding van maximaal 2% 
op de Europese salarissen de in de loop der jaren te 
groot geworden discrepantie tussen nationale en 
communautaire salarissen enigszins weg te nemen. 
Ter uitvoering van de Raadsresolutie en de daarbij 

behorende Commissieverklaring heeft de Commissie 
voorstellen bij de Raad ingediend, zowel ter zake van 
de methode van aanpassing als van de zg. heffing op 
de salarissen. 

De discussie terzake in Brussel is thans 
in een vergevorderd stadium en het voorzitterschap 
is voornemens het dossier aan de Algemene Raad 
van 7 en 8 december ter besluitvorming voor te 
leggen, teneinde te verzekeren dat in 1982 
conform de dan vastgestelde nieuwe methode 
de Europese salarissen kunnen worden aangepast 
inclusief een daarop toe te passen heffing. 
In het aanvullend interdepartementaal overleg 
is overeenstemming bereikt over het door Nederland 
in te nemen standpunt. Daarbij zij aangetekend 
dat t.a.v. 3 onderdelen het Nederlandse standpunt 
zo nodig in de Raad tot uitdrukking zal worden 

gebracht. Dit betreft met name: 
- het openhouden van de mogelijkheid dat ook 

nominale inkomens zouden kunnen dalen 
- het verwijderen van arbeidsduur als berekenings

element 
- de niet-automaticiteit van tussentijdse aanpassingen 

in zgn. hoge inflatielanden. 

-De vergadering 



De vergadering concludeerde tot een 
Nederlands standpunt t.a.v. de nog 
openstaande punten m.b.t. de Commissie
voorstellen terzake van de methode van 
aanpassing als van de heffing op de 
salarissen,zoals opgenomen in de bijgevoegde 
instructie aan PVEG. 
De Ministeries van Financiën en Buitenlandse 
Zaken waren van mening, dat Nederland moet 
voorkomen, dat bij gebreke aan besluit
vorming in Brussel zou moeten worden terug
gevallen op de oude methode, die in het verleden 
voortdurend tot conflicten aanleiding heeft 
gegeven. 
Beide Ministeries waren derhalve van 
mening dat besluitvorming in de a.s. 
Raad gewenst is waarbij de resolutie 
van 23 juni 1981 maatgevend is. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
behield voor de discussie in de Nederlandse 
Ministerraad de mogelijkheid voor de Minister 
van Binnenlandse Zaken open om aan de orde 
te stellen of ,gezien de stand 
van de gedachtenvorming, zou 
moeten worden gestreefd naar uitstel van 
de behandeling in de Raad. 
Vertegenwoordigers van alle departementen 
waren het erover eens dat' terzake 
van de Europese salarissen een zo stringent 
mogelijk-beleid moet worden gevoerd. 


