
DIE (E3) 
Nota inzake de onderhandelingen met de ACS-staten voor een 

nieuwe conventie (Lomé III) 

Inleiding 

Ter voorbereiding van de onderhandelingen met de ACS-landen over 

het vervolg op de tweede overeenkomst van Lomé, heeft de Euro

pese Commissie op 29 maart een mededeling met zekere oriëntatie» 

voor de onderhandelingen aan de Raad voorgelegd (doe. 

(COM)83/153 final). Medio mei legde de Commissie aan de Raad een 

ontwerp-mandaat ter goedkeuring voor (de COM(83)276 final). Beide 

documenten liggen in het verlengde van het in 1982 verschenen 

memorandum Pisani over het communautaire ontwikkelingsbeleid in 

de 80er jaren. 

Over bovengenoemde documenten is zowel in Brussel als Den Haag 

bij diverse gelegenheden gesproken. Thans komt echter de eerste 

politieke gespreksronde over het mandaatsvoorstel van de Com

missie in het nabije verschiet. In de Algemene Raad van 21 juni a.s. 

zal naar verwachting het mandaat op centrale thema's worden 

besproken. Teneinde de Nederlandse positie m.b.t. de hoe: nen 

van de Lomé III onderhandelingen te definiëren, volgt hierna ten 

behoeve van de Coördinatie Commissie en de Ministerraad een 

uiteenzetting over de belangrijkste onderhandelingsvraagstukken, 

vergezeld van voorstellen voor de Nederlandse stellingname. 

Algemeen 

De opeenvolgende conventies van Yaoundé en Lomé, waarin de 

ontwikkelingsrelaties van de Gemeenschap met de ACS-partners hun 

vorm hebben verkregen, zijn tevens de uitdrukking van de continuï

tei t daarvan en zijn als zodanig een onderdeel van het acquis 

communautair gaan uitmaken. De samenwerking met de ACS-landen 

kan niet meer worden weggedacht uit het patroon van de externe 

betrekkingen van de Gemeenschap. 

De economische recessie en de uitwerking daarvan op de ont

wikkelingslanden versterken de noodzaak van voortgaande in

spanningen van de zijde van de Gemeenschap en de lidstaten t.b.v. 
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de derde wereld. De ACS-landen, waarvan een groot aantal behoort 

tot de minst ontwikkelden, kunnen Tiet recht wijzen op de relatieve 

teruggang van hun economische situatie. M.n. de voedselsituatie is 

in vele ACS-landen de laatste jaren dramatisch verslechterde 

Nederland heeft zich er steeds voor ingezet om <fie ontwikkelings

inspanning en betrekkingen van de Gemeenschap een wijdere horizon 

te verlenen en de reikwijdte van Lomé conferentie niet te beperken 

tot de traditionele partners, plus Angola en Mozambique ais 

behorend tot het Afrika beneden de Sahara. Nederland zal zich 

inzetten voor meer evenwicht in de richting van niet geassocieerde 

landen. 

Het Commissievoorstel om de onderhandelingen op voorhand te 

beperken tot de partners van de huidige Conventie alsmede Angola 

en Mozambique zou in beginsel omgebogen dienen te worden. 

Overigens dient bedacht te worden dat uitbreiding van de kring van 

ACS-landen geen volledig discretionaire bevoegdheid van Europa is: 

op zijn minst is voorafgaande politieke instemming van de 

ACS-landen met uitbreiding van de kring van partners onder een 

nieuwe Conventie aangewezen. Anderzijds dient ook gelet te worden 

op de druk die zal ontstaan op het meer omvangrijk maken van de 

ontwikkelingsinspanning in geval van geographische uitbreiding. 

Wat betreft de wijze waarop de onderhandelingen worden gevoerd 

kan worden aangesloten bij het Commissievoorstel (art. 3 van het 

ontwerp-Raadsbesluit). Daarin wordt voorgesteld dat de Commissie 

de onderhandelingen voert "in overleg met de vertegenwoordigers 

van de lidstaten". Frankrijk wenst dat de lidstaten moeten kunnen 

mee-onderhandelen. De Fransen stellen dat de vorige onder

handelingen in feite door de Commissie met de lidstaten zijn 

gevoerd. 

De Fransen stellen dat de vorige onderhandelingen in feite door de 

Commissie met de lidstaten zijn gevoerd en dat die praktijk 

voortgezet zou dienen te worden en derhalve uitdrukking zou dienen 

te vinden in het onderhandelingsmandaat Lomé III. 



Los van de vraag wat nu precies de betekenis van de gevolgde 
"praktijk" is geweest, is het standpunt van Nederland dat conform 
het Verdrag, de Commissie de aangewezen instelling is de onder*» 
handelingen te voeren en dat, qua terminologie, het precedent van 
het onderhandelingsmandaat Lomé I? gevolgd diende te worden, t.w. 
"in overleg met de lidstaten". 

De onderhandelingsrichtlijnen 

In algemene zin kan de Nederlandse Regering zich vinden in de 

doeleinden en modaliteiten, zoals door de Commissie in haar 

mandaatsvoorste! weergegeven. De Commissie heeft in belangrijke 

mate aansluiting heeft gezocht bij de Lomé II conventie en bij de 

ervaring, die met die Conventie sedert een aantal jaren is opgedaan. 

Niettemin dienen enige kanttekeningen bij de Commissievoorstellen 

geplaatst te worden. 

In het onderhandelingsmandaat stelt de Commissie voor te voorzien 

in een basisaccoord van onbepaalde duur en daarnaast in toepas

singsprotocollen, die gelijktijdig voor periodieke heronderhandeling 

in aanmerking komen. De Commissie voegt daar aan toe dat dit idee 

wel getoetst zou dienen te worden aan de opinies terzake van de 

ACS-partners en niet als prealabel gepresenteerd zou mogen 

worden. In het basisaccoord zouden de hoofdprincipes en orientat 

van de diverse onderdelen der ontwikkelingsrelatie vastgelegd 

dienen te worden, terwijl de toepassingsprotocollen de preciese 

instrumenten, modaliteiten en procedures van een en ander zouden 

uitwerken. 

Nederland acht het voorshands niet opportuun van de bestaande 

structuren van de Conventie af te stappen en staat sterk gere

serveerd t.o.v. het voor onbepaalde duur vastleggen van de 

principes, doeleinden en de scope van de ontwikkelingspolitiek en 

relaties van de Gemeenschap. 

Wel kan enige flexibiliteit betoond worden t.a.v. verlenging van de 

duur der Conventie, bv. tot een periode van 7 jaar, waarbij nog 



nader bezien zal worden of een onderscheid qua duur opportuun is 

tussen een basisaccoord van wat langere duur dan toepassings

protocollen voor bepaalde sectoren van uitvoering. Wel is het hierbij 

van belang te weten welke voorkeur de ACS-landen zeil op dit punt 

hebben. 

Mensenrechten 

Nederland is van oordeel dat in een samenwerkingsconventie van zo 

vergaande strekking en met een zodanig wijde werking een min oi 

meer nadrukkelijke referentie aan de respectering der mensen

rechten niet mag ontbreken. Hoewel de ervaring bij de totstand

koming van Lomé II heeft geleerd dat de weerstanden hiertegen 

groot zijn, m.n. van de zijde van de ontwikkeiingspartners, en dat de 

steun van onze EG-partners hiervoor als bepaald lauw bestempeld 

moet worden, zal Nederland zich niettemin inzetten voor een zo 

prominent mogelijke passage over de mensenrechten in de 

Conventie. 

Financiële en technische samenwerking 

In algemene zin kan worden ingestemd met de voorstellen van de 

Commissie op dit stuk. Aan de hulpverlening dient voortaan een 

beleidsdialoog met de ACS-landen ten grondslag te liggen waarin 

overeenstemming wordt bereikt over de sectoren waarop de hulp (in 

principe in de vorm van programma's) wordt verleend. De prioriteit 

die de Commissie heeft gelegd op de voedselproduktie wordt m.n. 

ten volle ondersteund, temeer daar zulks aansluit bij de door 

Nederland in Gemeenschapskader onderschreven doelsteling van de 

bijzondere aandacht voor de meest behoeftige bevolkingsgroepen en 

de minst ontwikkelde landen. 

De Commissie heeft echter bovendien voorgesteld om niet minder 

dan een kwart van de EOF-middelen te reserveren voor regionale 

activiteiten, waaronder acties van lange duur; gericht op bepaalde 

wel omschreven beleidspolitiek. Deze reservering zou tevens dienen 

om aanvullende activiteiten te ondernemen m.b.t. sectorpolitiek. De 

indruk bestaat dat de reservering voor regionale projekten, die thans 

circa 11 % van het EOF uitmaakt, hooguit in /.eer bescheiden mate 



zou moeten worden verhoogd. De resterende fondsen kunnen beter 

van meet af aan worden verdeeld over de diverse interventie

terreinen van het Fonds* 

Het nieuwe Europese Ontwikkel/ 

Naar verwachting zal ook ditmaal de besluitvorming over de omvang 

van het Fonds het sluitstuk van de onderhandelingen vormen. Ni' 

temin noodzaakt de krappe begrotingsruirr/ Nederland tot vroeg

tijdige oriëntatie over de financiële last, die Nederland in de 

Lomé III conventie zal kunnen dragen. 

Hierbij is de vraag of het nieuwe EOF gebudgetteerd zal worden, 

zoals de Commissie voorstelt, van betekenis. 

Nederland ondersteunt ten principale de gedachte om ook het EOF 

op de Gemeenschapsbegroting op te nemen. 

Echter, het moet illusoir worden geacht dat in de periode tot aan 

vaststelling van het onderhandelingsmandaat in de Gemeenschap een 

besluit tot stand komt tot budgettering van de EOF-uitgaven. 

Nederland kan wel aankondigen dat het daar op gegeven moment toe 

moet komen maar kan onmogelijk als prealabel stellen voor het 

vaststellen van het onderhandelingsmandaat de genoemde budget

tering. 

Enerzijds gezien de benarde begrotingssituatie der lidstaten in het 

algemeen en gegeven de omstandigheid dat Nederland reeds een 

onevenredig groot nationaal aandeel heeft in de EOF-uitgaven, zal 

Nederland niet verder kunnen gaan dan instemmen met een positie 

volgens welke het huidige EOF. in reëele termen, -dit is ook 

toegezegd in de Kamer door de Minister van OS « nfot kan stijgen. 

Nederland zou bij gelegenheid van het onderhandelingsmanda3t 

Lomé III kunnen claimen dat het in geringere mate dan thans zou 

bijdragen aan de EOF-uitgaven. Men moet t.a.v. dit punt echter niet 

veel verwachten; het zou dan ook onjuist zijn een eis tot her-

onderhandeling van de bestaande EOF-afdrachtsleutel te stellen. D I 

zou in feite tot een blokkeren van het onderhandelingsmandaat 

leiden. 



Handelspolitiek 

De Commissievoorstellen om de huidige, nagenoeg complet* vrije 

toegang voor ACS-produkten op de EEG-markt te handhaven en het 

handelsregime transparanter te maken, kan worden gesteund. De 

Commissie suggereert eventuele herziening van de non-reci-

prociteitsclausule voor bepaalde, relatief hoog ontwikkelde 

ACS-landen, voor het geval dat besloten zou worden tot een 

overeenkomst van onbeperkte duur. Deze aanzet tot een zekere 

differentiatie tussen de ACS-landen op grond van hun ontwikkelings

peil past in het Nederlands beleid. Echter, hoewel het zowel vanuit 

het oogpunt van ontwikkelingssamenwerking als vanwege 

concurrentieoverwegingen logisch zou zijn om niet alle ACS-landen 

een uniforme behandeling te geven, moet onderkend worden dat de 

ACS-landen zelf ongetwijfeld aanzienlijke bezwaren zullen 

aantekenen tegen differentiatie danwel graduatie, aangezien zulks 

zal worden uitgelegd als een poging om de ACS-solidariteit te 

doorbreken. 

Nederland zou derhalve van het punt differentiatie of graduatie 

beter geen eis kunnen maken, tenzij besloten zou worden tot een 

overeenkomst van aanzienlijk langere duur van de huidige of van 

onbeperkte duur. 

Grondstoffen 

Het ontwerpmandaat bevat wederom oude wensen van de Commissie 

m.b.t. grotere betrokkenheid van Europa in de exploitatie van 

grondstoffen alsmede op het terrein van energie en mijnbouw en de 

handhaving van de reeds in Lomé II voorziene mogelijkheid speci

fieke investeringsbeschermingsakkoorden op het terrein van de mijn

bouw af te sluiten. Nederland kan met handhaving van deze 

mogelijkheid, waarvan overigens nooit gebruik is gemaakt 

instemmen. 

Investeringsbeschermingsovereenkomsten 

In afwachting van nadere gedachtenvorming in Nederland m.b.t. 

multilaterale akkoorden betreffende de investeringen blijft 



Nederland een Gemeenschapsbeleid voorstaan dat gericht is op 

aanvullen en versterken van nationale act ies op dit terrein, zooder 

dat afbreuk wordt gedaan aan reeds bestaande nationale overeen

komsten noch aan de mogel i jke >or lidstaten om in de toekomst 

internationale overeenkomsten terzake te sluiten. 

Stabex 

V.w.b. Stabex is Nederland voorstander van effect ievere besteding 

van de overdrachten. De regels hiervoor dienen in de conventie 

strikter te worden vastgelegd, zodat er een betere garantie *>estaat 

voor uitvoering van de regels. Uitbreiding van de produktenlijst, een 

substantiële verhoging van de stabexmiddelen en vervanging van de 

thans gebruikelijke leningen door giften roepen grote vragen op. 

Sysmin 

Gezien de beperkte ervaring met het systeem lijkt het prematuur 

om veel aanpassingen aan te brengen. Om een oordeel te kunnen 

vormen over de toekomst van dit systeem zal een evaluatie van de 

werking van het Sysmin beschikbaar moeten komen. 

Institutionele vraagstukken 

Het voorstel tot stroomlijning van de instellingen, in het bijzonder 

de samenvoeging van de Raadgevende Vergadering en het Paritair 

Comité lijkt een verbetering te zijn. Het eindoordeel zou echter 

uitgesteld kunnen worden tot het Europees Parlement hierover 

advies heeft uitgebracht. Instelling van "Comités de 

Développement" op regionale basis of voor specifieke thema's, een 

soort onder-Raden van de A C S / E G Raad van Ministers, lijkt een 

nuttige aanvulling op de bestaande institutionele opzet. Grotere 

betrokkenheid van economische en sociale groeperingen bij de 

uitvoering van de Conventie kan eveneens van nut zijn, al moet men 

zich afvragen in hoeverre deze contacten een inhoudsvolle bijdrage 

kunnen leveren aan de samenwerking tussen EG en A C S . 


