
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-

en Associatieproblemen van 19 januari 1982 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens haar zitting op 

19 januari 1982 de volgende agenda behandeld. 

1, Voorbereiding van de Algemene Raad van 25/26 januari 1982 

1.1 Betrekkingen ACS- landen / E E G (a.s. ministeriële bijeenkomst I 

1.2 Textiel: Follow-up verlenging Multi Vezel Akkoord 

1.3 Follow-up Europese Raad - informele bijeenkomst van ministers 

van Buitenlandse Zaken van 14/15 januari 1982 (Mandaat) 

IJl Demonstratie projecten voor alternatieve energie en energie

besparing 

1.5 Staal: Sociaal Volet 

1.6 Cokeskolen 

1.7 Diversen 

- Franse maatregelen in kader Mreconquête du marché intérieur" 

- (evt) Polen 

- EG-begroting 

De Ministerraad zou kunnen instemmen met de navolgende overwegingen 

en conclusies. 
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1.1 Betrekkingen ACS-EEG 
- Voorbereiding speciale ACS-EEG Ministerraad 

De ACS-landen hebben verzocht om een speciale ACS-EEG Minister
raad teneinde twee problemen te bespreken: 
1. Suiker, gegarandeerde prijs suiker 1981/1982 
2. Stabex, ontoereikende middelen voor transfers 1982 

De speciale zitting zal vermoedelijk niet avant medio februari 
plaatsvinden. 

Ad 1) Suiker: gegarandeerde prijs suiker 1981/1982 

Bij de vaststelling van de landbouwprijzen in april 1982 is besloten de 
prijs van ruwe suiker te verhogen met 7,5% en die van witte 
(geraffineerde) suiker met 8,5%. Dit verschil zou de verwerkers van 
ruwe suiker in de gemeenschap van ruwe suiker uit de Lomé landen 
(VK) in staat stellen de nodige herstructureringsmaatregelen uit te 
voeren. 

De Lomé-landen eisen echter een prijsverhoging van eveneens 8,5% 
terwijl de Britten in dat geval blijven insisteren op een of andere 
vorm van compensatie voor haar suikerraffinage bedrijven voor de 
duur van het huidige suikerregime (tot 1986). 

Het belgische voorzitterschap wil nogmaals een poging wagen om 
avant de speciale ministerraad met de ACS-landen tot een oplossing 
te komen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de conclusie van 9 
december volgens welke Nederland kan meewerken aan 
een oplossing voor 1981/82 die acceptabel is voor de ACS-
landen en tevens voorziet in een compensatie voor de 
Britse suikerindustrie. Daarbij zal de Nederlandse dele
gatie zoveel mogelijk rekening houden met de Nederland
se uitgangspunten dat niet gediscrimineerd zou moeten 
worden tussen Gemeenschapsproducenten en producenten 
uit de Lomé-landen en dat het systeem van zelffinan
ciering van de communautaire suikerregeling niet aan
getast mag worden. Mocht de Commissie met voorstellen 
komen die een afschaffing van de opslagregeling voor 
rietsuiker inhouden dan zal de delegatie deze in over
weging nemen. In geen geval zal Nederland een overeen
stemming in de weg staan. 



* V -J; 
Ad 2. Stabex: ontoereikende middelen voor transfers 1980 
De voor 1980 beschikbare Stabex-middelen (ongeveer 138 
MECU) bleken niet toereikend om de transfers, waarvoor de 
ACS-landen in aanmerking kwamen (ongeveer 260 MECU), te 
effectueren. Conform art.34 Conventie van Lomé is het 
bedrag van de transfers verminderd. De ACS-landen vrezen 
verdere problemen en wensen additionele financiële middelen 
voor Stabex. 

Tussen negen delegaties (= minus Frankrijk) bestaat overeen
stemming over een gemeenschapsstandpunt, t.w. 
in het EOF zijn geen middelen beschikbaar om de stabex 
tekorten voor 1980 aan te vullen, tenzij de ACS-staten om 
aanpassing van prioriteiten verzoeken: 
evenmin is spoedhulp mogelijk (art. 137, lid 6 conventie van 
Lomé): 
in beginsel akkoord met toepassing van art. 35 conventie van 
Lomé (toekenning eventueel stabex-saldo in 1985) 

Voor Nederland zijn de volgende overwegingen van belang 
de Lomé conventie dient niet te worden opengebroken: een 
oplossing voor stabex dient binnen de conventie te worden 
gezocht: 
op extra financiële middelen, boven die welke in de Lomé-
conventie vastgelegd zijn, kan niet worden gerekend: 
dzz. wordt geen (vrijwillige) extra bijdrage overwogen. 

Gedurende de vergadering werd nog opgemerkt dat bij de ACS-landen 
geen valse verwachtingen dienen te worden gewekt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het reeds eerder uitgewerkte standpunt der negen lid
staten voor het ACS-EEG Comité van Ambassadeurs nog 
steeds een goede basis acht voor een Gemeenschaps
positie. 



Textiel/Follow-up verlenging Multi Vezel Akkoord (MVA) 

Op 22 december 1981 is in het GATT-Textiel Comité overeen
stemming bereikt over een protocol dat het MVA verlengt tot 
31 juli 1986. 

De Algemene Raad van 25/26 januari a.s. zal als follow-up hiervan de 
volgende textielkwesties dienen te behandelen: 
1. goedkeuring van het MV A-verlengingsprotocol en van de 

f fopzeggingsMformule van de EEG; 
2. de interne globale textielinvoerplafonds 
3. de communautaire verordening voor passief veredelingsverkeer. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de conclusies van 
de interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek van 
18/1/1982 inzake het Multi Vezel Akkoord, t.w.: 

1. Nederland gaat het akkoord met de verlenging van het 
MVA evenals met de opzeggingsformule; 

2. Nederland stelt definitieve deelneming aan het vernieuw
de MVA afhankelijk van de vaststelling van interne globa
le plafonds, waarbij uitdrukkelijk wordt vastgehouden aan 
de onderverdeling tussen preferentiële- en MVA-landen; 

3. Nederland gaat akkoord met Commissievoorstel voor de 
groeicijfers voor passief veredelingsverkeer (pvv) en kan 
eveneens akkoord gaan met de communautaire pvv-
verordening, indien voor het probleem van de historische 
handelsrechten een oplossing wordt gevonden. 



1.3 Follow-up Europese Raad 
. Informele bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken d.d. 
W l 5 januari 1982 (mandaat) 

Dit onderwerp werd verwezen naar een nader te houden bijeenkomst 
(21/1) van de Haagse begeleidingsgroep in het kader van de mandaats
exercitie. 

Er werden op dit punt derhalve geen conclusies getrokken. 

IA Demonstratieprojecten alternatieve energie en energiebesparing 

Er bestaan sinds 1979 twee EG-verordeningen, die beogen financiële 
steun te geven voor de exploitatie van demonstratieprojecten op het 
gebied van alternatieve energie en energiebesparing, die nog niet in 
staat zijn om op eigen kracht kommercieel te functioneren. 

De beschikbare fondsen zijn onvoldoende gebleken en de Commissie 
heeft de Raad verzocht deze te verdubbelen. Met name de BRD heeft 
tegen een aanmerkelijke aanvulling bezwaren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland in 
de Raad dient te streven naar een aanzienlijke verhoging 
van de financiële middelen ten behoeve van demonstratie
projecten in de energiesector, indien mogelijk een ver
hoging met 95 MECU. Nederland zal trachten in contac
ten met de BRD deze tot medewerking te bewegen aan 
een hogere bijdrage (inclusief evaluatie-achteraf van pro
jecten) 
Eventueel zou in laatste instantie ingestemd kunnen 
worden met een verhoging met 80 MECU, op voorwaarde 
dat de verdeelsleutel voor de verschillende kategorieën 
van projecten ongewijzigd blijft. 



1.5 Staal: Sociaal Volet 

Tijdens de Staalraad van 24 juni 1981 werd overeenstemming bereikt 
over een crisisplan voor de Europese staalindustrie, inclusief het 
instellen van een sociaal volet, gericht op het opvangen van de 
gevolgen van door de herstructurering c.q. sanering van de staal
sector plaatsvindende uitstoot van arbeidskrachten. 

Voor het jaar 1981 werd t.b.v. van dit volet 112 MECU uitgetrokken 
waarvan een eerste tranche van 50 MECU via nationale bijdragen op 
de EGKS-begroting werd opgevoerd-
De BRD is de enige lidstaat die zich verzet tegen toewijzing van de 
resterende 62 MECU, omdat zij van oordeel is dat de steuncode van 
het crisisplan niet voldoende wordt nageleefd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zich nog altijd op het standpunt stelt dat op grond van de 
afspraken van juni 1981 de 62 MECU t.b.v het sociaal 
volet staal niet meer ter discussie staan. De delegatie zou 
tijdens de Algemene Raad de druk op de Bondsrepubliek 
kunnen uitoefenen om in te stemmen met een over
heveling van de tweede tranche 1981 van het sociale volet 
van de EEG- naar de EGKS-begroting. 

1.6 Cokeskolen 

Op 31 december 1981 loopt de beschikking inzake cokeskolen af die 
tot doel heeft binnen de EEG de produktie van en bevoorrading met 
cokeskolen t.b.v. de staalindustrie op een voldoende niveau te laten 
verlopen. De Commissie heeft voorgesteld deze beschikking te 
verlengen. 

Nederland gaat met deze verlenging akkoord. 

De Coördinatie Commissie zag geen aanleiding op dit punt nadere 
conclusies te formuleren. 



1.7 Diversen 
- Franse maatregelen in kader "reconquête du marché intérieur" 

De Franse regering is doende in een aantal industriële sectoren 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn gericht op de herovering van 
de binnenlandse markt door terugdringing van importen, ook uit 
andere EEG-landen. 

Nederland maakt zich over deze Franse maatregelen en voornemens 
grote zorgen omdat zij duidelijk wijzen op een ontwikkeling van een 
verdergaand Frans protectionisme en bovendien, naar het voorkomt, 
in strijd kunnen zijn met geest en let ter van het EEG-verdrag en 
andere internationale verdragen en verplichtingen. 

Uit de reacties van andere lidstaten is gebleken dat de Nederlandse 
zorg door de EEG-partners wordt gedeeld. De BRD suggereerde op 
dit punt om tijdens de a.s. Algemene Raad een ad hoe groep te 
vormen ter bestudering van de Franse maatregelen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
zal verzoeken het punt van de Franse maatregelen in het 
kader van de "reconquête du marché interieur" te doen 
behandelen onder diversen. 
Tijdens de bespreking in de Raad zal de delegatie zich 
laten leiden door de volgende elementen: 
Zij zal haar grote bezorgdheid uitspreken over de Franse 
plannen en de mogelijke gevolgen voor de EEG-partners 
en het functioneren van de interne markt . 
Zij zal de Franse delegatie verzoeken om een toelichting 
op de door dit land genomen en voorgenomen maat
regelen. 
Zij zal aandringen op een verzekering van de kant van 
Frankrijk dat het niet de bedoeling is om ook maar enige 
maatregel t e nemen die in strijd is met het EEG-verdrag 

v - Zij zal erop wijzen dat de maatregelen juist die sectoren 
betreffen die in de ontwikkelingslanden in opkomst zijn en 
dat derhalve met name deze categorie landen nadelige 
effecten zal ondervinden. 
Zij zal vragen aan de Commissie om in haar rol van 
houdster van het verdrag in nauw contact met de Franse 
overheid de Franse maatregelen te onderzoeken en te 
toetsen aan het gemeenschapsrecht en vervolgens zo snel 
mogelijk de Raad mededeling te doen van haar bevin
dingen. 



- Polen 

Na de recente bijeenkomsten van EPS-ministers en de ministeriële 
NAVO-raad vinden te Brussel besprekingen plaats over eventuele 
maatregelen naar aanleiding van de Poolse situatie. Het is waar
schijnlijk dat de Algemene Raad van 25/26 januari zich zal dienen te 
buigen over de follow-up van het communiqué van EPS-ministers van 
4 januari j l . en met name over de volgende kwesties 

1. Voortzetting van de humanitaire hulp aan Polen (par.6) 
2. Eventuele voortzetting van voedselhulp transacties onder 

speciale voorwaarden (par. 10) 
3. De gevolgen voor de Gemeenschap van de Amerikaanse maat

regelen jegens de USSR (par.7) 
k. Een inventarisatie van eventuele maatregelen in het kader van 

de handelspolitieke relaties met de USSR (par. 10). 

De kwestie van eventuele maatregelen naar aanleiding van de situatie 
in Polen zal door de Ministerraad van 22 januari a.s. worden behan
deld. 

De Coördinatie Commissie concludeerde n.a.v. overlege 
van heden in de speciale groep Polen dat het voorlopig 
Nederlands standpunt zoals geformuleerd t.b.v. van het 
overleg van de naaste medewerkers van de PV fs bij de EG 
op 15 januari j l . van kracht blijft tot de Ministerraad van 
22 januari a.s. de politieke richtlijn zal hebben aan
gegeven in het licht waarvan de eventuele maatregelen 
dienen te worden bezien. De Nederlandse delegatie naar 
de Algemene Raad zal zich eveneens opstellen overeen
komstig de Richtlijn van de Ministerraad. 



- EG-begroting 

Afhankelijk van de behandeling in Coreper zal de Begroting 1982 op 
de agenda van de Algemene Raad figureren. Conform de conclusie 
van de Coördinatie Commissie van 12 januari jl vond interdepar
tementaal overleg plaats over: 
JU Juridische aspecten van een mogelijke Hofprocedure 
2. Het Nederlands standpunt inzake het compromis voorstel van het 
Belgisch voorzitterschap 
3. Classificatie van uitgaven. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 
Ad 1, 
Nederland acht de begroting als niet rechtsgeldig tot 
standgekomen 
Nederland zal per 1 februari a.s. niet conform de waar
schijnlijke afroep van de Commissie betalen, doch betalen 
op basis van de laatste door de Raad aanvaarde versie van 
de ontwerpbegroting 1982. 
Nederland zal zich beraden over de vraag of - t.b.v. het 
reserveren van rechten in geval van een procedure ex art. 
169, in te stellen door de Commissie tegen Nederland -
het nodig zal zijn binnen twee maanden in beroep ex art. 
173 te gaan tegen de afroepbeschikking van de 
Commissie. Finale positiebepaling in de loop van februari 
hangt onder meer af van: 
De definitieve posities der overige Lidstaten. 
De voortgang inzake de dialoog EP/Raad. 

Ad 2. 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland in 
tweede instantie besluitvorming inzake het compromis
voorstel van het Voorzitterschap niet zal beletten, indien 
een meerderheid van de Raad dit voorstel zou kunnen 
ondersteunen. 

Naar aanleiding van het gevoerde interdepartementale 
overleg zal de bestaande nota worden aangevuld. De 
Coördinatie Commissie achtte het niet noodzakelijk op dit 
moment een conclusie te formuleren. 

DGES, 19 januari 1982 


