
Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integratie- en Associatieproblemen d.d. 15 februari 19S3 

De Coördinatie Commissie heeft op 15 februari de volgende agenda 
behandeld: 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 21/22 februari a.s. 

1.1 Uniforme Verkiezingsprocedure 
1.2 Toetreding Spanje: voorbereiding U e ministeriële onderhande

lingszitting 
1.3 Preferentieel handelsakkoord EG-Spanje 1970 
M Japan 
1.5 Verslag besprekingen VS-Commissie over landbouwproble

matiek 
1.6 Staal: oriëntatieprijzen 
1.7 Voorbereiding Europese Raad 
1.8 Groenboek 
1.9 Demonstratieprojekten 
1.10 Groenland 
1.11 Malta 

2. Voorbereiding van de Vervoersraad van 23 februari a.s. 

2.1 Mededeling van de Voorzitter inzake ontmoeting met het 
Europees Parlement 

2.2 Discussie inzake het nieuwe Commissiememorandum 

De Ministerraad zou haar goedkeuring kunnen hechten aan de 
hiernavolgende conclusies en overwegingen. 
De speciale aandacht zij gevestigd op punt 1.1 (Uniforme 
Verkiezingen). 
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ConcJusies van de vergader ing van de Coördinatie C : — .s 
voor Europese i n t e g r a t i e - er * sociat ieproblemeo d.d. 
¡5 februari 1983 

| a Voorbereiding van de Algemene Raad d.d. 2 1 / 2 2 februari a.s. 

1.1 Uniforme Verkiezingsprocedure 

Algemeen 

Sedert geruime tijd wordt in Raadskader gesproken over een 
voorstel van het Europees Par lement inzake een uniforme 
verkiezingsprocedure voor de Europese Verkiezingen van 19Sft. 

Aangezien over de twee grondslagen van het voorstel , even
redige vertegenwoordiging en de modal i te i ten van de toe 
kenning van a c t i e f en passief k ies recht aan alle in de Genoeen-
schap woonachtige onderdanen van de l idstaten, geen con
sensus is bere ik t , heef t het voorz i t t e r schap voorgesteld af t e 
zien van pogingen tot meer uniformite i t van de verkiez.-
van 1984 t e geraken. In plaats daarvan heeft het voorz i t t e r 
schap een juridisch niet verbindende teks t voor een Raads 
resolutie inzake de toekenning van het a c t i e v e en het passieve 
k iesrecht voorgeste ld . 
Gezien de ui ters t magere inhoud van deze verklaring : 
meerderheid der l idsta ten, waaronder Nederland, van mening 
dat maar be te r kan worden afgezien van nadere besluiten van 
de Raad, hetgeen impl icee r t dat de regeling van 1979 ook 
thans van toepassing zal zijn. Dit sluit overigens geenszins uit 
dat l idstaten verdergaande maa t rege len nationaal kunnen 
vas ts te l len dan in 1979 . Meerdere l ids ta ten hebben aangegeven 
zulks t e zullen doen. Dergel i jke maa t rege len kunnen daaruit 
bestaan, dat l idstaten bepalen om in elk geval op hun grond
gebied het zgn. domici l iebeginsel toe t e passen, d.w.z. I 
a c t i e f en passief k ies rech t t e geven aan alle EG-onderdanen 
die op hun grondgebied gevest igd zi jn. Ook Nederland zou a. 
een dergeli jke regeling kunnen meewerken . In 1979 was reeds 
voorzien dat hier gevest igde EG-onderdanen, die in hun eigen 
l idstaat geen k ies rech t kunnen ui toefenen, aan de verkiezingen 
in Nederland kunnen deelnemen. Een uitbreiding tot a l le 
EG-onderdanen, alhier gevest igd, be teken t geen principieel 
novum, maar s lech ts de uitbreiding van de toepassing van een 
bestaande regeling. Voor deze uitbreiding zal overigens wel 
een wijziging van de Wet Europese Verkiezingen nodig zijn. 
Daarnaast zou Nederland de regeling van 1979 kunnen beves
tigen, volgens welke in andere l idstaten wonende Nederlanders 
aan de verkiezingen in Nederland kunnen deelnemen, indien zij 
dat zouden wensen. Dit is vooral van belang, indien deze 
Nederlanders in het land hunner vestiging geen kiesrecht 
kunnen uitoefenen. Bij dit a l les is wel van belang dat voor
komen wordt dat personen twee maal hun s tem uitbrengen. 



De Coörd ina t ie Commiss ie concludeerde dat 
Nederland gÉCfl behoef te heef t aan de totstand
koming van een Raads reso lu t i e die in fe i te niets 
toevoegt aan he tgeen reeds m 1979 van toepassing 
was . Daa rnaas t zal Neder land wel bewerkstell igen 
dat in 1984 a l le in Neder land gevest igde kies
g e r e c h t i g d e EG -onderdanen aan de Verkiezingen in 
Neder land kunnen d e e l n e m e n . Tevens zuilen 
Neder l ande r s , in een ande re EG-lidstaat gevest igd, 
in de ge legenheid worden ges te ld om evenais in 
1979 mogelijk was , aan de verkiezingen in 
Neder land deel t e n e m e n . 

Data van de Europese Verkiezingen in 1984 

In de discussie in Brussel l iggen t h a n s t w e e voors te l l en fetf 
ta fe l voor de da tum w a a r o p de ve rk iez ingen in 1984 zui len 
worden gehouden, nameli jk 17 to t 20 mei en 24 t o t 27 m e i . 

De C o ö r d i n a t i e C o m m i s s i e c o n c l u d e e r d e da t be:de 
d a t a (17-20 mei 1984 of 24 -27 mei 1984) voor 
Neder land a a n v a a r d b a a r zijn. 

Begin van de te l l ing van de s t e m m e n 

Indien er geen n ieuwe a k t e t o t s tand zal komen , is n ie t 
duidelijk hoe aan he t Nede r l andse ve rzoek t e g e m o e t kan 
worden gekomen een begin t e kunnen maken m e t he t teller, 
van de s t e m m e n , voorda t de l a a t s t e s t e m b u s ges lo ten 
(regel ing in de A k t e van 1976). Alle l i d s t a t en hebben in een 
ee rder s t ad ium, toen de wijziging van de Ak te uit 1976 nog in 
he t ve r sch ie t lag, m e t de N e d e r l a n d s e wens i n g e s t e m d . Thans 
zou in de Raad o n d e r z o c h t m o e t e n worden of een rege l ing k 
worden gevonden, waa rdoor Neder land kan afwijken van he t 
t e r z a k e in de Akte van 1976 b e p a a l d e , zonder da t de mogel i jk
heid geopend word t een b e r o e p t e doen op he t Hof van J u s t i t i e 
t e r (gedeel te l i jke) ve rn ie t ig ing van de Europese Verkiez ingen, 
op grond van het fe i t da t Neder l and , in afwijking van de 
bes t aande Ak te , m e t he t t e l l en voor he t s lu i ten van de l a a t s t e 
s t embus is begonnen en d a a r m e d e de u i t s lag in ande re lid
s t a t e n zou zijn be ïnvloed. 
Het zal over igens n ie t gemakkel i jk zijn, a angez i en jur idische 
vraagtekens kunnen worden g e p l a a t s t bij de mogeli jkheid om 
bijv. v i a een gewoon Raadsbes lu i t of bi jvoorbeeld een uni
l a t e r a l e Neder landse , n ie t weersp roken verk la r ing af t e wijken 
van een g e r a t i f i c e e r d e A k t e . He t is d a a r n a a s t niet e rg 
waarschijnlijk dat de a n d e r e L ids t a t en bereid zullen zijn om 
al leen voor dit Neder landse probleem de a c t e t e wijzigen, (en 
dit na t ionaal t e la ten goedkeuren) . 
Als evenwel n ie t aan het Neder landse verzoek t e g e m o e t zou 
worden gekomen, zal da t op bezwaren s tu i t en bij de Tweede 
Kamer , die in 1979 fors t egens t r ibbe lend voor één keer goed 



vond, dat de telling in Nederland niet donderdag maar pas 
maande geschiedde. Dit betekent extra kosten, beveiliging, 
extra bemanning stembureau's e.d. Tegen de achtergrond van 
deze bezwaren zal in Brussel nogmaals worden onderzocht o! 
het Nederlandse verzoek op andere wijze zou kunnen worden 
ingewilligd. 
Daarbij zal aan de ene kant moeten worden gesondeerd waar
toe andere lidstaten bereid zijn, maar aan de andere kant moet 
vaststaan dat een te ki^/^n oplossing niet later zal kunnen 
leiden tot procedures voor het Hof van Just i t ie . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat, na 
overleg te dien einde met de lidstaten ernstig 
overwogen diende te worden of het verantwoord is 
niettemin de telling te doen plaatsvinden op de dag 
van de verkiezing en tenslotte de eindtelling en de 
bekendmaking van het resultaat op de daarop
volgende maandagochtend te doen, uiteraard onder 
strikte waarborgen van geheimhouding. 

Toetreding Spanje: voorbereiding lfre ministeriële onderhand
elingszitting 

De Raad zal zich buigen over twee ontwerpverklaringen die 
van Gemeenschapswege zouden moeten worden ingebracht in 
de en marge van de Raadszit t ing te houden ministeriële onder
handelingszitting: 

a. Landbouwverklaring 

Het betreft een algemene verklaring, analoog aan die welke 
onlangs tegenover Portugal werd afgelegd. Frankrijk en Italië 
vechten de opportuniteit van het afleggen van deze verklaring 
aan, terwijl het voorzitterschap daarin gesteund door de 
overige lidstaten daarvan een voorstander is, Slltfca I ">et 
oog op het onderstrepen van de gewenste continuïteit in de 
onderhandelingen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde j a : 
Nederland akkoord gaat met de tekst van de nu 
over te leggen landbouwverklaring en zich ook wat 
de timing van deze verklaring betreft gehe 
achter voorzitterschapsconclusies kan scharen. 

Pt Verklaring inzake door Spanje te handhaven quanti-
tat ieve invoerrestricties (q.r's) 

Nadat een eerder aanbod van de Gemeenschap door Spanje is 
afgewezen heeft het Voorzitterschap een nieuw aanbod voor
gesteld, waarin wezenlijke concessies zijn neergelegd, evenwel 
onder voorbehoud dat Spanje akkoord gaat met een aantal 
modaliteiten, met name wat betreft de duur der q.r.'s, het 
beginvolume en jaarlijkse verruiming der contingenten. 



De Coördinatie Commissie meende dat het 
voorzit ter sohdpsvoorstel voor Nederland aanvaard
baar is met dien verstande dat in de Raad nog 
eenmaal bepleit zal worden om de lijst van 
produkten die de EG bereid is tijdelijk onder een 
q.r. te laten vallen (Annex III van intern doe. 163(E) 
niet formeel aan te bieden voordat met Spanje een 
akkoord over de modaliteiten vna de q*r.fs (met 
name t .a .v. de geldingsduur die maximaal drie jaar 
mag bedragen) binnen bereik ligt. 
Een en ander in afwachting van de mate waarin nog 
tegemoet gekomen wordt aan eerdergenoemd 
pleidooi voor een tac t ische loskoppeling, kan 
Nederland wel akkoord gaan met de lijst van 
produkten zelf (Annex III). 

1.3 Spanje; preferentieel handelsakkoord EG-Spanje 1970 

Onder dit agendapunt zal de Commissie vermoedelijk een 
toelichting geven op de resul taten van de recentelijk met de 
Spaanse autor i te i ten gevoerde besprekingen over de met name 
door het VK weinig bevredigend geachte uitvoering door 
Spanje van het preferent ieel handelsakkoord. Van Spaanse 
zijde werd daarbij enige flexibiliteit aan de dag gelegd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de 
Commissietoelichting op de Britse intervent ies en 
het verslag van de besprekingen met de Spaanse 
autor i te i ten aangehoord kunnen worden en dat 
eventueel de Commissie aangespoord wordt verder 
t e gaan op de ingeslagen, pragmat ische weg. 

L4 Japan 

De Raad zal zich vermoedelijk met name bezighouden met he: 
resultaat van de besprekingen die de Commissarissen 
Haferkamp en Davignon op 12 dezer in Tokio hebben gevoerd. 
De Commissie zal de PV fs op 15 dezer hieromtrent nader 
inlichten. 

De Coördinatie Commissie meende de standpunten 
met betrekking to t een gemeenschappelijke 
handelspolitiek t .o.v. Japan die zij eerder heeft 
ingenomen en die naar voren komen, o.a. in de 
IRHP-conclusies 58/82, t e kunnen bevestigen. 
Zodra een beter inzicht bestaat in het resultaat 
van de op 12 februari te Tokio gehouden bespre
kingen zal nader in terdepar tementaal overleg 
worden gehouden ter vaststelling van een 
Nederlands standpunt t e rzake . 



1#5 Verslag besprr 
problematiek 

De Europese Comn e zal (ft komende Algemene Raad 
verslag uitbrengen over de stand van de besprekingen met de 
VS in de landbouwsektor. Daarbij zijn met name de tarwe-
meelleveranties van de VS aan Egypte en berichten over 
onderhandelingen over boter- en ku rkopen, ook aan 
Egypte, aan de orde geweest . Deze ontwikkelingen hebben de 
relatie EG-VS die op landbouwgebied toch al enigszins 
gespannen is, geen goed gedaan. De Amerikaanse maatregelen 
zijn duidelijk gericht op het veroveren van markten, waar de 
Gemeenschap de laa ts te jaren opereerde. Deze handel* se is 
ingegeven door bezwaren tegen de gesubsidieerde afzet van de 
Gemeenschap op de wereldmarkt voor landbouwprodukten en 
tevens door sterk toegenomen Amerikaanse overschotten en 
een ongunstige agrarische inkomensontwikkeling. 
Inmiddels heeft de Europese Commissie een protest aan de V5 
gericht en een procedure op grond van a r t . 12 van het GATT 
(subsidiecode) tegen de VS aangespannen. Hierover zal in 
maart in het GATT worden gesproken. Vooraldien zouden 
verdere, escalerende stappen zijdens de Gemeenschap achter
wege moeten blijven. Datzelfde geldt voor akt ie zijdens de 
Gemeenschap om middels een agressief restitutieb<*>ld actief 
op de wereldmarkt te opereren. De gesprekken met de 
VS-autori tei ten zouden daarentegen optimaal moeten worden 
voortgezet . Tevens zouden besprekingen kunnen worden 
gevoerd over de zuivelproblematiek tussen de drie gpOfg 
exporteurs Gemeenschap, VS en Nieuw Zeeland. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland met bezorgdheid heeft kennis genomen 
van de overeenkomst tussen de VS en Egypte over 
de levering van 1 miljoen ton tarwemeel aan 
Egypte en de op handen zijnde zuivelverkopen, 
nu de consultat ieve gesprekken tussen de VS en de 
Gemeenschap over de handelspolitieke problemen 
over landbouwprodukten op gang zijn gekomen. 
Nederland vindt desondanks dat deze consultatieve 
gesprekken dienen te worden voortgezet . 
Daarnaast zou t r i i a t e r a a l overleg tussen de 
Gemeenschap, de VS en Nieuw Zeeland over de 
zuivelproblematiek moeten bijdragen aan het 
vinden van oplossingen. In elk geval moeten op 
korte termijn oplossingen kunnen worden gevonden, 
opdat een mogelijke escalat ie kan worden 
voorkomen. 
Vooruitlopend op de discussie en eventuele besluit
vorming in het kader van het GATT zou zijdens de 
Gemeenschap niet tot re ta l ia t ie-maatregelen 
moeten worden overgegaan. Evenmin zou de 
Gemeenschap een agressief resti tutiebeieid moeten 
voeren. 



1.6 Staal: oriëntatieprijzen 

In het kader van de versterking van het anti-crisis mechanisme 
voor de staalindustrie, waartoe de Algemene Raad van 
13/14 december 1982 besloot, heeft de Commissie besloten tot 
het instellen van zgn. oriëntatieprijzen, die ieder half jaar 
kunnen worden aangepast indien de ontwikkeling van de wissel
koersen of de marktsi tuat ie daar toe aanleiding geeft . Met 
Oriëntatieprijzen worden prijslijsten voor staaiprodukten 
bedoeld die als basis dienen voor berekening van de s taa i -
prijzen door de staalproducenten. Met deze lijster 
beoogd dat de staalprijzen op een bepaald niveau blijven 
teneinde te voorkomen dat de s taalmarkt :• een zakt . De 
Commissie is bevoegd tot het instellen van oriëntatiepri jzen 
op grond van ar t . 46 EGKS (de Raad wordt slechts gecon
sulteerd). 
De Commissie heeft toegezegd dat zij tijdens de komende 
Algemene Raad een rapportd al uitbrengen over de ontwik
keling van de oriëntat iepri jzen. 

De Coördinatie Commissie formuleerde geen 
conclusies ten aanzien van deze rapportage, waar
van de Raad kennis kan nemen. 

1.7 Voorbereiding Europese Raad 

Voorzover op dit moment bekend, zal het voorzi t terschap een 
overzicht geven van de stand van zaken betreffende de voor
bereiding van de Europese Raad van 21 en 22 maar t te Brusse.. 
Voorzover thans valt te overzien, zal op deze zit t ing aan de 
orde komen: 

Sociaal economische si tuat ie in de Gemeenschap; 
Uitbreiding van de Gemeenschap; 
Interne markt 
Commissiemededeling inzake de financiering van de 
Gemeenschap in de toekomst; 
Genscher/Colombo document; 
EPS-onderwerpen. 

Het is niet de bedoeling dat de Algemene Raad al in februari 
inhoudelijke voorbereiding aan deze punten zal besteden, zulks 
zal eerst in maart het geval zijn. 

Gezien deze stand van zaken werden geen conclusies in de 
Coördinatie Commissie geformuleerd. 

1.8 Groenboek 

In de aanstaande Algeme 
algemene discussie worden 
Commissie ingediende zgn. 
van de Gemeenschap in de 

ie Raad zal een eers te , zeer 
gewijd aan het onlangs door de 
Groenboek over de Financiering 
toekomst. De procedure voor de 



behandeling van het C boek houdt in dat de Gommissr« 
eerst met formele voorstellen komt met in acht nemen van -
eerste reacties van de zijde van het EP en de Raad. De 
Commissie zal het document in de a.s. Raad presenteren 
waarna de delegaties de gelegenheid krijgen zich over de 
verschillende them ftfl het Groenboek uit te spre- m 
De inhoudelijke standpuntbepaling van Nederland zal geschie
den in de REZ van 25 februari a.s. Ten behoeve daarvan 
bereidt een interdepartementale werkgroep een nota voor. 

De Coördinatie concludeerde dat Nederland, na een 
inleiding van de Europese Commissie van het zgn. 
Groenboek inzake de Financiering van de Gemeen-
schp in de toekomst, vragenderwijs aan een eerste 
gespreksronde in de Raad zal deelnemen. 
Elementen voor een Nederlandse interventie zullen 
in nader interdepartementaal overleg worden voor
bereid. Ditzelfde overleg zal een notitie opstel!-* 
ter bespreking in de RE2 van 25 februari a.sM 

alwaar een meer formeel Nederlands standpunt 
terzake van het Commissiedocument zal worden 
vastgesteld* 

1.9 Demonstratieprojekten 

De Gemeenschap heeft op basis van een kaderrichtlijn gedu
rende de laatste vier jaar demonstratieprojekten gesteund op 
het gebied van energie. Teneinde dë2c :eun voort te zetten, 
heeft de Commissie een voorstel gedaan om door middel van 
twee verordeningen demonstratieprojekten te kunnen steunen 
gedurende een periode van vijf jaar. Bespreking in het Coreper 
heeft thans tot overeenstemming geleid voorzover het 
inhoudelijke kant van de verordeningen betreft. de 
hoogte van de bedragen is nog geen overeenstemming berei-
Het voorstel van de Coreper-voorzit ter, om OWMfeenstemming 
te bereiken over een bedrag tussen 200 miljoen ERE «1 
700 miljoen ERE, wordt door alle lidstaten gesteund. De BK 
is bereid om een bedrag dat iets hoger ligt dan de huidige door 
haar bepleite 200 miljoen ERE te aarwaarden. I: m 
akkoord gaan met 500 miljoen ERE in plaats van 700 miljoen 
ERE. 

Coreper gaat a.s. donderdag 17 februari in restreint-
vergadering verder spreken over de hoogte van het bedrag d 
met de verordening gemoeid is. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan vasthouden aan een richtbedrag van 
300 miljoen ERE. 

Tevens bevestigde de Coördinatie Co isie haar 
conclusies van 17 januari 1983 volgens welke 
Nederland akkoord kan gaan met de volgende door 



de Commissie voorgestelde verklaring voor de 
notulen van de Raad: "De Commissie verklaart dat 
zij onder normale omstandigheden bij de voor
bereiding van haar voorontwerp van jaarlijkse 
begroting ernstig rekening zal houden met het 
noodzakelijk geachte bedrag. De Commissie zal 
jaarlijks in het voorontwerp van begroting het 
totaal van de in dat stadium vastgelegde bedragen 
aangeven, alsmede het totaal-generaal dat volgens 
raming gedurende de geldigheidsduur van de 
verordeningen zai worden bereikt • 

1.10 Groenland 

De Europese Commissie heeft onlangs een document aan de 
Raad voorgelegd waarin, n.a.v. het Deense verzoex tot wij. 
ging van de positie van Groenland t .o.v. de EEG, wordt 
voorgesteld om Groenland op te nemen in de ca tegor ie landen 
en gebieden over zee (LGO). In een over^er te komen akkoord 
zouden, toegesneden op de speciale Groenlandse s i tuat ie , 
afspraken moeten worden gemaakt inzake visserijrechten, 
voortzett ing van de huidige EFRO-steun en een meest -
begunstigingsclausule. 
In eers te instantie zal in de Raad slechts een globale discussie 
plaatsvinden. Het voorzi t terschap zal, teneinde een dergelijk 
debat enige structuur t e geven, drie vragen aan de Raad 
voorleggen: 

moet Groenland een LGO sta tus krijgen? 
2 welke wensen zijdens de Gemeenschap moeten een plaats 

vinden in een akkoord (visserijrechten, minerale rechte 
3 op welke wijze en volgens welk kalenderschema moet het 

probleem worden behandeld. 

ad 1 Groenland heeft zowel qua geografische ligging, samenstelling 
en bedrijvigheid van de bevolking, inkomen per hoofd een zeer 
specifieke postie. Daarvan uitgaande is het noodzakelijk dat de 
toekomstige re la t ies EG-Groenland duidelijk met deze bijzon
derheden rekening houden. In een cont rac tvorm zou zo dui
delijk mogelijk een z ichtbare band met de EG moeten bestaan. 
In een daartoe op te stellen protocol zou plaats moeten worden 
ingeruimd voor een regeling over de visserij, een fonds ter 
vervanging van de huidige facil i tei ten uit het EFRO, een 
regeling inzake het vrij verkeer van goederen en personen en 
toegang tot eikaars markten, een regeling betreffende een 
meestbegunstigingsclausule en tenslot te zou de positie van 
Denemarken en de andere EG-lidstaten in het algemeen noi 
discriminatoir moeten zijn in het licht van de aan Groenland 
verstrekte voordelen. 
Hoewel bij de op dit moment door Denemarken bepleite en 
door de Commissie overgenomen LGO-status als meest 
geschikte vorm voor een akkoord met Groenland wel enige 
vraagtekens kunnen worden geplaatst , s taat daar tegenover 



dat naar thans vaJt te oventien in een dergelijk samen
werkingsverband - - en voorkomen dat andere 
delen van de Gemeenschap een Groenland-akkoord als 
precedent zullen aangrijpen voor het e t* an een speciale 
status- De meerderheid van de lidstaten lijkt de Commissie
benadering op d ; t punt te ondersteunen. 

ad 2 Het is duidelijk dat ook de Gemeenschap voordeel heeft bij 
nauwe relaties met Groenland. In de eer <** daarbij 
worden gedacht aan visserijbelangen, maar daarnaast is wel
licht op termijn ook het minerale potentieel van Groenland van 
belang. Meer in het algemeen speelt de s trategische ligging 
een rol. Derhalve zal de Gemeenschap ook in Bttoew zin met 
de Groenlanders moeten onderhandelen waarbij het al dan niet 
meewerken aan een andere s ta tus voor Groenland de onde 
handelingspositie van de Gemeenschap vers terkt . 
Het lijkt voorts in het belang van de Gemeenschap dat in een 
akkoord met Groenland een wederzijdse meestbegunstigings-
clausule wordt opgenomen en tenslot te zal de positie van 
Denemarken t.o.v. die van de andere EG-lidstaten in he : 
algemeen non-discriminatoir moeten zijn in het licht van de 
aan Groenland vers t rekte voordele 

ad 3 Aangezien het EEG-Verdrag op grond van ar t 227 op Groenland 
van toepassing is, zal een wijziging van deze si tuat ie slechts 
mogelijk zijn middels verdragwijziging op grond van art 236 
EEG. Dit betekent , nog afgezien van de voor de onderhan
delingen benodigde tijd, dat ook soms langdurige ratif \ .e -
procedures zullen moeten worden afgewikkeld vooraleer de 
statuswijziging zijn beslag kan krijgen. 
De positie van Nederland in dit dossier is niet zodanig dat zou 
moeten worden aangedrongen op bepaald tijdschema. E.e.a. zal 
door het Voorzit terschap nader moeten worden geïndiceerd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland ten principale een zich losmake-
een gedeel te van het Europese EEG-grondgebied 
uit de Europese samenwerking, zoals vastgelegd in 
de Europese verdragen (ar t . 227 EEG) be t reur t . Ais 
dan, rekening houdend met de specifieke omstan
digheden en de politieke s i tuat ie in Groenland, een 
statuswijziging onvermijdelijk zou zijn, dan dient 
de uitkomst van deze onderhandelingen niet zo te 
zijn, dat als het ware een premie op uit treden 8011 
worden gegeven. 

V.w.b. de status van Groenland concludeerde de 
Coördinatie Commissie dat Nederland in de Ra 
in beginsel kan aanvaarden dat aan Groenland een 
LGO-status wordt gegeven, rekening houdend met 
de speciale aspekten van Groenland. 



Belangrijk toetsingselement is daarbij, dat van de 
inhoud van een akkoord met Groenland geen 
ongewenste precedentswerking mag uitgaan. 

V.w.b. de wensen van de Gemeenschap conclu
deerde de Coördinatie Commissie dat van de zijde 
van de Gemeenschap moet worden bewerkstelligd 
dat in elk geval afspraken worden gemaakt inzake 
het behoud van visserijrechten in de Groenlandse 
wateren, een meestbe^. rigingsclausule en non
discriminatie t .o.v. alle lidstaten. 

V.w.b. de behandeling van het dossier concludeerde 
de Coördinatie Commissie dat volgens Nederland 
de onderhandelingen over de statuswijziging van 
Groenland gevoerd moeten worden conform art 236 
EEG. V.w.b. de timing van deze onderhandelingen 
is Nederland bereid in het kader van terzake door 
het voorzitterschap gedane voorstellen coöperat -
aan de onderhandelingen deel te nemen. 

Malta 

Teneinde de verslechterde betrekkingen tussen de EEG en 
Malta weer enigszins te re-activeren heeft de Commissie ee^ 
voorstel gedaan voor een nieuw financieel aanbod aan dat land. 
Dit voorstel houdt in: 

l i Een buitengewone en eenmalige financiële steun van 
10 min. ECU in de vorm van giften als een soort over
brugging van een nieuw financieel protocol. 

2. Een nieuw financieel protocol voor drie jaar van de 
volgende inhoud: 

- 10 min. ECU EIB-leningen 
- 10 min. ECU leningen tegen speciale voorwaarden 
- 15 min. ECU giften (ten dele bestemd als bonificatie 
van de EIB-leningen teneinde de rente tot het op Malta 
geldende wezenlijke maximum van 3% te reduceren). 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

de toekenning van een eenmalige gift van 
10 min. ECU wordt afgewezen, aangezien daartoe 
geen reëele termen aanwezig zijn. 

Malta heeft recht op een gelijke verhoging 
van de hulp als de andere Middellandse Zee 
landen voor de nieuwe protocollen hebben 
genoten. Het totaalbedrag als door de 
Commissie voorgesteld (35 min. ECU) is 
derhalve in beginsel aanvaardbaar, evenwel 
op voorwaarde dat het aandeel EIB-leningen 
substantieel wordt verhoogd. 



geen rekening kan worder gehouden met de 
Maltese 3% rente-regeling, aangezien hier
van een gevaarlijke precedent uit kan gaan 
voor de regelingen met andere landen die van 
de Gemeenschap financiële hulp ontvangen 
(Lomé III). 
Mocht Nederland terzake van het laatst* 
genoemde punt alleen blijken te staan (het
geen niet waarschijnlijk is) dan zou met de 
toekenning van extra-rentebonificaties inge
stemd kunnen worden, evenwel op voor
waarde dat het totaal van de hulp wordt 
verlaagd tot 30 min. ECU, waarvan niet meer 
dan de helft uit begrotingsmiddelen mag 
bestaan. 

2. Voorbereiding van de Vervoersraad van 23 feb a.s, 

2.1 Mededeling van de Voorzitter inzake ontmoeting me: Zuropees 
Parlement 

De minister heeft in een ontmoeting met de Comrr ~ 
vervoer van het EP verslag uitgebracht over de wer*zaam-
heden van de Raad onder het Duitse voorzitterschap, waarbij 
hij de problematiek van de door het EP bij het Hof aange
spannen procedure tegen de Raad wegens nalatigheid op 
vervoersgebied omzeilde-
De drie pijlers waarop de algemene vervoerpolitiek tot stand 
dient te worden gebracht zijn - aldus de minister - : 
1. de versterking van de interne markt: 
2. een naar elkaar toegroeien van de nationale wetgev gei 

m.n. op sociaal, technisch en fiscaal gebied, e 
3. de gezamenlijke opstelling t .o.v. bedreigingen in welke 

vorm dan ook van vervoerspolitieke belangen van buite -
af. w *% 

De verdere uitbouw van de gemeenschappen ver^oers-
politiek ziet de voorzitter als een absolute voorwaarde voor de 
verdere vormgeving van de EG, waarbij zijns inziens n M 
het oog mag worden verloren dat de ruimte, waarbinnen ^ e : 
beleid gerealiseerd kan worden, beperkt is vanwege de gel. 
teerde financiële mogelijkheden. 

Van belang is de opvatting van minister Dollinger dat in 
principe akkoord kan worden gegaan met oplossingen die 
uitgaan van de twee-snelhedengedachte. De minister s t ree" 
naar dergelijke oplossingen, omdat het steeds moeilijker wordt 
om tot een consensus te komen. De belangen van de Gemeen
schap zijn meer gediend met dergelijke oplossingen, waarin 
bovendien voldoende lange overgangsperioden worden voor
zien, dan met de huidige impasse. 



De reaotjes van de parlementarHf waren u, I mild. Wel 
zouden initiatieven van het voorzitterschap op prijs worden 
gesteld met betrekking tot de grenscontroiefaciiitatie, de 
spoorwegproblematiek en de b; .art. In een kort gehouden 
weerwoord beperkte minister Doliinge: h tot vrijblijvende 
antwoorden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
verslag van de voorzitter kan worden aangehoord. 
Eventueel zou van Nederlandse zijde de voorzitter 
kunnen worden aangemoedigd op diligente en 
positieve wijze de gesprekken met het EP gaande 
te houden. 

2.2 Discussie inzake het nieuwe Commissiemernor 

In de Vervoersraad zal in het kader van de discussie over het 
te voeren gemeenschappelijk vervoerbeleid gediscussieerd 
worden over het nieuwe Commissiememorandum MProgress 
towards a common transport policy - inland transport - t f . In 
deze mededeling van de Commissie aan de Raad stelt de 
Commissie dat de belangrijkste oorzaken voor de trage voer 
gang op vervoersgebied zijn: 

1. de economische, geografische, politieke en historische ver
schillen tussen de lidstaten, welke de nationale vervoers-
strategieën sterk beïnvloeden; 

2. het te algemene karakter van de vervoersparagraaf in het 
EG-verdrag; 

3. de polarisatie tussen lidstaten m.b.t. de relatie tussen liberali
sering van het vervoer en harmonisatie van de mededingings
voorwaarden; 
de pre-occupatie van sommige lidstaten met hun spoorweg
problemen; 

5. de vrees voor uitbreiding van de Gemeenschapscompetentie op 
transportgebied; 

6. het ontbreken van een adequate, financiële basis voor een 
communautair transportbeleid. 

Deze oorzaken hebben er dan ook toe geleid dat tot op heden 
geen gemeenschappelijk vervoerbeleid tot stand is gebracht. 

Het uiteenlopende nationale vervoerbeleid veroorzaakt econo
mische ineffectiviteit en kan tevens leiden tot niet-tarifaire 
belemmeringen voor de handel in de Gemeenschap. De 
Commissie acht dan ook een communautair vervoerbeleid een 
essentieel element in het proces van economische integratie 
van de Gemeenschap. 
Volgens de Commissie dienen voorstellen t.b.v. een gemeen-
schappelijk vervoerbeleid rekening te houden met de geogra
fische en economische verschillen binnen de Gemeenschap. Ze 
dienen geconcentreerd te worden op die maatregelen die het 
meest effectief door de Gemeenschap behandeld kunnen 



worden. Voorkomen dient te worden - aldus de Commissie -
dat het nationale vervoerbeleid van de lidstaten verder uiteen 
gaat lopen. Daarnaast dient belang gehecht te worden aan 
maatregelen die de produktiviteit en de doelt <*ndheid van 
de uitgaven in de vervoerssektor kunnen verhogen. De 
Commissie wenst een politiek te voeren die pragmatisch is 
zichtbare verbeteringen in de vervoerssektor tot stand brengt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland de discussie over het te voeren vervoer
beleid in eerste instantie wenst te beperken tot de 
gemeenschappelijke vaststelling van prioritaire 
beleidsterreinen in het kader van de door de 
Commissie aangegeven algemene beleidslijnen. 
Nederland zal zich daarbij kunnen baseren op het 
reeds in oktober 1982 ingediende "werkpro-
gramma 1 1, waarin door Nederland prioritaire dos
siers zijn aangegeven. 
In dit verband kan Nederland zich vooralsnog niet 
akkoord verklaren met oplossingen die gebaseerd 
zijn op een meer snelhedenbeleid, behoudens in die 
gevallen waar sprake is van overgangsmaatregelen. 

Tenslotte zou de Coördinatie Commissie kunnen 
besluiten dat Nederland zal pleiten voor een meer 
frequente bijeenroeping van de Raad en voor een 
beperking van het aantal agendapunten. Op deze 
wijze wordt het mogelijk om de vervoersproblemen 
die aandacht te geven, die kennelijk vereist is* 


