
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en 
Associatieproblemen dd. 7 maart 1984 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens haar vergadering van 
7 maart 1984 de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad dd. 12/13 maart a.s. 

1.1 Voorbereiding van de Europese Raad dd. 19/20 maart 1984 
1.2 Toetreding Portugal: voorbereiding 17e ministeriële onder

handelingszitting 
1.3 Uitvoeringsverordeningen compensatie VK en BRD 
1.4 Internationale cacao-overeenkomst 
1*3 Diversen: 

- Stabil isat ie van graanvervangers in de Gemeenschap 

2. Voorbereiding van de Ecofinraad van 12 maart a.s. 

2.1 Balans van de monetaire samenwerking binnen de Gemeen
schap 

2.2 Fisca le maatregelen ter bevordering van de samenwerking 
tussen ondernemingen van de lidstaten 

2.3 Di rec te verzekeringen anders dan levensverzekeringen 
2.4 Eers te driemaandelijkse onderzoek 1984 van de economische 

si tuatie in de Gemeenschap 

3. Voorbereiding van de Landbouwraad van 12/13 maart 1984 

3.1 Voortzett ing debat inzake prijsvoorstellen en begeleidende 
maatregelen f 84 / ' 85 en Commissievoorstellen inzake 
herstructurering Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

3.2 Diversen: 
- Noti t ie Landbouw inzake MCB's 
- Invoer snijbloemen in EG 

4. Diversen 

4.1 Voorbereiding REZ-no ta inzake begrotingsbeheersing 

De Coördinatie Commissie zou haar goedkeuring kunnen geven aan 
de hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
De speciale aandacht zij evenwel gevestigd op punt 1.1 (pag. 2: 
uitbreiding Eigen Middelen) en agendapunt 3.1 (pag. 8: MCB's). 
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Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Com"r;ss;e voor 
Europese Integratie- en Associatieproblernen dd. 7 maart 198** 

1# Voorbereiding van de Algemene Raad dd. 12/13 maart 198» 

1.1 Voorbereiding Europese Raad 19/20 maart 198» 

De voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 maart a.s. 
door de Algemene Raad concentreert zich op het financiële hoofd
stuk (budgettaire onevenwichtigheden, uitbreiding Eigen Middelen 
en budgettaire discipline) terwijl de landbouwproblematiek 
uitvoerig aan de orde is in de Landbouwraad (¿íe htcnWMt 
agendapunt 3.). Er is uiteraard wel een band, inhoudelijk en 
taktisch, tussen beide onderwerpen. 
V.w.b. de financiële dossiers zijn op dit moment geen nieuwe feiten 
of elementen voorhanden op grond waarvan een aanpassing of 
nadere precisering van de Nederlandse standpunten zou moeten 
plaatsvinden. Nadere concrete invulling van deze standpunten zou 
eerst actueel worden, wanneer meer duidelijkheid bestaat over het 
pakket met compromissen dat het Voorzi t terschap aan de Europese 
Raad zal voorleggen. 
De Coördinatie Commissie was dan ook van mening dat volstaan 
kon worden met bevestiging van de conclusies die in het inter
departementaal over leg van 2 maart 1984 werden getrokken t.b.v. 
de behandeling van dezelfde problematiek door de Permanente 
Vertegenwoordigers in Brussel. 

De Coördinatie Commissie concludeerde tot bevestiging 
van de conclusies van het inter departementaal overleg 
van 2 maart 1984, te weten: 

Budgettaire onevenwichtigheden 

Dit dossier is momenteel , met name v.w.b . het te 
volgen systeem, nog in behandeling in het Comité van 
PV's . Hieruit zullen vermoedeli jk geen wijzigingen in 
nationale posities resulteren. Beslissingen omtrent duur 
en bedrag zullen ongetwij fe ld door de Raad ze lve 
worden beslist. V .w .b . het te volgen systeem is het door 
Nederland geprefereerde Griekse voorstel eniger mate 
achterhaald door een Duits voorste l . Indien dit door een 
meerderheid aanvaard kan worden is dit ook voor 
Nederland bespreekbaar, met uitzondering van zijn 
laatste alinea waarin de B R D impliciet stelt dat het 
niet bereid is mee te betalen aan compensatie t.b.v. het 
V K . 

Eventuele koppeling tussen de duur van het Britse 
compensatiesysteem en een uitbreiding van de Eigen 
Middelen wordt door Nederland niet op voorhand 
afgewezen. De te veronderstellen uitputtingstermijn 
van een nieuw BTW-afdracht-plafond en de looptijd van 
het Britse compensatiesysteem kunnen namelijk in 
functie van elkaar worden gebracht. 



Uitbreiding Eigen Middelen 

Het onlangs door de Commissie ingediende voorstel tot 
een verhoging tot 2% is voor Nederland niet aanvaard
baar. Een beslissing over eventuele uitbreiding is 
afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de 
budgettaire discipline en de beheersing van de 
landbouwuitgaven. Indien daar bevredigende resultaten 
worden bereikt, zou van Nederlandse kant gedacht 
kunnen worden aan ofwel een verhoging tot 1,*%, ofwel 
een verhoging tot bijvoorbeeld 1,8%, maar dan in 
tranches ter beschikking te stellen na unanieme raads-

\ beslissingen het EP gehoord hebbende. 
De Coördinatie Commissie besloot de kwestie van het 
percentages van een eventuele verhoging van het 
BTW-plafond onder de aandacht van de Ministerraad te 
brengen voor een nadere discussie. 
Een finale beslissing hierover zal dienen te worden 
genomen in de REZ van 16 maart a.s. 

Budgettaire discipline 

T.a.v. de budgettaire discipline zijn de standpunten en 
amendementen bevestigd t.a.v. het laatste Commissie
voorstel inzake budgettaire discipline, zoals deze 
werden opgesteld t.b.v. de Permanente Vertegen
woordiger, alsook de gedragslijn die is neergelegd in de 
ontwerp-nota van 2 maart t.b.v. eerstkomende 
vergadering van de REZ. In aansluiting daarop moge nog 
dienen dat Nederland zeker op korte termijn geen 
verdragswijziging nastreeft; verdragswijziging op 
langere termijn behoeft niet uitgesloten te zijn. 
De "Londense norm" toegepast over meerdere jaren 
zowel v.w.b. de eigen middelen als de landbouwuitgaven 
betekent niet noodzakelijkerwijs dat de landbouw
uitgaven aanzienlijk moeten achterblijven; een (vrijwel) 
gelijkblijven is al een aanzienlijk resultaat, gezien de te 
verwachten lage autonome groei van de eigen middelen
grondslag. 

* - 2 Toetreding Portugal: 17e ministeriële onderhandelingszitting 

En marge van de Algemene Raad vindt op 13 maart a.s. de 17e 
zitting op ministerieel niveau plaats over de toetredingsonder
handelingen met Portugal. 
De voorbereiding in de Algemene Raad heeft betrekking op 
verklaringen die het Voorzitterschap voornemens is af te leggen 
over pre-adhesie steun en, in het kader van het Landbouwdossier, 
over wijn, verse groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit. 
De vertegenwoordiger van OS deelde mee dat van zijn kant 
bezwaren bestonden tegen het voornemen van Financiën in de 
toekomst alle pre-adhesie steun voor Portugal en Spanje onder het 
OS-plafond te willen brengen. OS heeft er behoefte aan deze 



toerekening in een later stadium in de Ministerraad aan de orde te 
stellen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat akkoord 
wordt gegaan met verlening van een mandaat aan de 
Commissie voor het voeren van onderhandelingen over 
een specifiek programma voor landbouw-structuur
verbetering. 
Voor dit programma zal 50 MECU uit de begroting ter 
beschikking worden gesteld. 
Voor wat betreft de interventiepercentages met 
betrekking tot de EG-bijdrage aan projecten heeft 
Nederland een voorkeur voor hantering van de thans 
gebruikelijke percentages. In het kader van een 
compromis zou uiteindelijk ingestemd kunnen worden 
met een hoger interventiepercentage, mits alle 
lidstaten het erover eens zijn dat zulks geen effect zal 
hebben op de interventiepercentages die in het kader 
van andere Gemeenschapsinstrumenten (zullen) worden 
gehanteerd. 

Voorts constateerde de Coördinatie Commissie dat 
t.a.v. de sectorverklaring inzake wijn, verse groenten 
en fruit en verwerkte groenten en fruit nog overleg 
gaande is in Brussel. Afhankelijk van de uitkomst 
daarvan wordt voorshands ingestemd met een verklaring 
langs de lijnen van Doe. de Travail 162(P), mits 
duidelijk is dat deze verklaring niet model mag staan 
voor de Gemeenschapsverklaring over dezelfde sectoren 
in het kader van de toetredingsonderhandelingen met 
Spanje. 

1*3 Uitvoeringsverordeningen compensatie VK en BRD 

De Commissie heeft een drietal verordeningen ingediend voor de 
tenuitvoerlegging van de financiële compensatie f83 t.b.v. het VK 
en de BRD, zoals deze in juni 1983 door de Europese Raad werd 
vastgesteld. 
Aangezien het Britse begrotingsjaar op 1 april aanvangt, is het 
wenselijk dat nu overeenstemming wordt bereikt, eveneens met het 
EP, temeer omdat ontbreken van overeenstemming op dit punt de 
Britse houding tijdens de aanstaande Europese Raad nadelig zou 
kunnen beïnvloeden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat door 
Nederland - wederom - wordt gewezen op het urgente 
karakter van afronding van het dossier, alsmede dat het 
VK en de BRD compromisbereidheid moeten tonen door, 
evenals de overige lidstaten, in te stemmen met de door 
de Commissie voorgestelde amendementen, zodat de 
medewerking van het EP kan worden verzekerd. 



Tevens besloot de Coördinatie Commissie dat Neder
land voorshands als uitgangspunt blijft nemen dat de 
uitgaven voor de verordeningen op het gebied van de 
werkgelegenheid en de vervoersinfrastructuur een 
verplicht karakter hebben, maar dat Nederland bereid is 
tot verder overleg terzake in de triloog. 

1.4 Internationale cacao-overeenkomst 

30 September 1984 loopt de derde Internationale Cacao-overeen-
komst af. In verband daarmee zullen de onderhandelingen over een 
nieuwe Cacao-overeenkomst in mei a.s. te Genève aanvangen. 
De Raad zal worden verzocht een besluit t e nemen over het 
Commissievoorstel voor het onderhandelingsmandaat voor deze 
overeenkomst. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het resul
taat van het overleg over het onderhandelingsmandaat 
in de werkgroep Grondstoffen moet worden afgewacht. 
Vervolgens zal nog nader interdepartementaal overleg 
plaatsvinden over het door Nederland in de Raad in te 
nemen standpunt. 

• 

1.5 Diversen 

- Stabil isatie van graanvervangers in de Gemeenschap 

Hoewel de besprekingen over het Commissievoorstel voor een 
mandaat om in het kader van het GATT onderhandelingen met de 
VS te beginnen over de s tabi l isat ie van importen van graan
vervangers, in Comité 113 noch in Coreper nieuwe gezichtspunten 
hebben opgeleverd, heeft het Voorzi t terschap niettemin besloten 
het voorstel opnieuw aan de Raad voor t e leggen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 14 februari j l . t .b.v. de REZ van 17 februari 1984 
nl. dat Nederland niet kan instemmen met het verzoek 
van de Commissie om in het kader van het GATT thans 
reeds onderhandelingen t e beginnen over de stabilisatie 
van de invoer van graanvervangers (m.n. uit de VS). 
Naast de nadelige e f fec ten van de voorgestelde 
maatregel voor de Nederlandse economie en voor de 
handelspolitieke re la t ies van de Gemeenschap met 
derde landen, mag getwijfeld worden aan de validiteit 
van de argumenten die aan het Commissievoorstel ten 
grondslag liggen. 
Nederland kan niettemin in het kader van de oplossing 
van de post-Athene problematiek instemmen met het 
aanvangen van de GATT-procedure, zodra over de 
herziening van het communautaire granenbeleid en met 
name de relat ieve verlaging van het prijsniveau voor 
granen binnen de Gemeenschap overeenstemming 
bestaat . 



Zonder vooruit te lopen op het verlenen van het 
mandaat, kan de Nederlandse delegatie in comité 113 
en in het Coreper over de technische en politieke 
aspecten van een eventuele stabilisatie van de invoer 
van graanvervangers opereren op basis van de stand
puntbepalingen in deze Coördinatie Commissie en de 
REZ van 17 februari jl. 

2. Voorbereiding van de Ecofinraad van 12 maart a.s. 

2.1 Balans van de monetaire samenwerking binnen de Gemeenschap 

De Ecofinraad zal aandacht besteden aan het feit dat op 
13 maart a.s. het EMS vijf jaar bestaat- De Commissie zal in 
verband hiermee een document opstellen dat een evaluatie geeft 
van het functioneren van het EMS in deze periode. 
Dit document is nog niet beschikbaar. 
Naar verwacht zal in de Raad slechts een algemeen evaluerende 
discussie plaatsvinden en wordt geen concrete besluitvorming 
overwogen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het EMS, 
in de Ecofin de volgende kanttekeningen zal plaatsen: 

Het bestaan van het EMS moet van groot belang worden 
geacht voor de Gemeenschap, niet in het minst omdat 
het Stelsel over het algemeen werkbaarder is gebleken 
dan de besluiten van 1969 en 1971 tot oprichting en 
verwezenlijking van een Economische en Monetaire 
Unie. 
Het EMS heeft gedurende de eers te vijf jaren van zijn 
bestaan over het algemeen redelijk gefunctioneerd. 
Het stelsel is tot dusverre flexibel genoeg gebleken om 
de monetaire gevolgen van de opgetreden divergenties 
in het economische beleid van de lidstaten in deze 
periode te kunnen absorberen. De hiervoor noodzake
lijke periodieke spilkoersaanpassingen laten onverlet, 
dat een zekere wisselkoersstabiliteit op de korte 
termijn is bereikt. Deze stabiliteit moet voor de 
ontwikkeling van de handel in de Gemeenschap van 
essentiële betekenis worden geacht. 
Teneinde een evenwichtige ontwikkeling van de 
investeringen in de Gemeenschap te bevorderen is een 
grotere stabiliteit van wisselkoersen op de middellange 
termijn gewenst. Deze kan echter alleen worden bereikt 
naarmate de lidstaten daadwerkelijk komen tot een 
convergentie van economisch beleid en een dienover
eenkomstige verkleining van de verschillen in inflatie
percentages. 



Een versterking of verdieping van het huidige wissel
koersmechanisme van het EMS zal dan ook gebaseerd 
moeten zijn op een vergroting van de economische 
beleidscon ver gent ie. 
Nederland verwelkomt het toenemende particulier 
gebruik van de ECU. 
Indien het Voorzi t terschap na de aanstaande Europese 
Raad het "Nieuw Beleid" weer aan de orde zou stellen, 
zou de Ecofinraad de mogelijke follow-up kunnen 
onderzoeken van de teks ten m.b . t . het EMS die op de 
l aa t s t e Specialie Raad van 1983 waren overeerv-
gekomen. 

Fiscale maatregelen ter bevordering van de samenwerking tussen 
ondernemingen van de l idstaten 

In het kader van de S t u t t g a r t / A t h e n e exerc i t i e was in het 
hoofdstuk Nieuw Beleid een paragraaf ingevoegd over 
samenwerking tussen ondernemingen met het oog op daartoe te 
nemen communauta i re fiscale maa t r ege l en . Het betref t een aantal 
reeds eerder gedane Commissievoors te l len waarover in de Raad 
nog geen besluitvorming heeft p laatsgevonden. 
Het Voorzi t terschap heeft deze voorstel len thans op de agenda van 
de Raad geplaats t teneinde een balans op t e maken van eventuele 
bezwaren die nog bij de l ids ta ten bes taan . 
Nederland, dat met name t . a .v . de fusierichtlijn tot nu toe een 
a lgemene reserve had, is thans onder bepaalde voorwaarden bereid 
deze op te geven. 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
bereid is mee t e werken aan voortgang in de dossier 
betreffende fiscale maa t rege len te r bevordering van de 
samenwerking tussen ondernemingen van de l idstaten. 
Indien overeens temming kan worden bereikt over de 
moeder /dochter r ich t l i jn , me t name in die zin dat een 
neu t ra le s i tua t ie on t s t aa t ten aanzien van de dividend
s t romen, bes taa t van Neder landse zijde de bereidheid 
de a lgemene reserve die rust op de fusierichtlijn, na het 
oplossen van de verschil lende nog aanwezige technische 
problemen, op t e heffen. Nederland is voorstander van 
de "procedure a rb i t r a le" en heeft geen problemen met 
de fiscale paragraaf van de on twerp- verordening 
inzake het Europees Samenwerkingsverband (ESV) t .b.v. 
middelgrote ondernemingen. 
Nederland kan er t ens lo t t e mee ins temmen dat deze 
dossiers naar Coreper en werkgroep worden terug
verwezen, opdat besluitvorming nog tijdens het Franse 
voorzi t terschap kan worden gereal iseerd . 



2.3 Directe verzekeringen anders dan levensverzekeringen 

De tweede schadeverzekeringsrichtlijn beoogt de nationale 
wettelijke bepalingen inzake vrije vestiging en dienstverlenings
activiteiten op verzekeringsgebied zodanig te harmoniseren dat 
daadwerkelijk sprake is van vrij verkeer van goederen en diensten. 
Aangezien een aantal lidstaten overwegende bezwaren heeft tegen 
een harmonisatie op het gebied van de zgn. kleine risico's, wordt 
aan de Raad de principiële vraag voorgelegd of in dit stadium niet 
volstaan zou moeten worden met een beperking van de harmoni
satie tot de zgn. grote risico's, zijnde industriële, commerciële en 
progressieve risico's. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in principe de harmonisatie met betrekking tot vrije 
vestiging en dienstverlening, zowel t.a.v. de 
verzekering van de industriële, commercië le en profes
sionele risico's als ook t .a.v. de zgn. kleine risico's 
nastreeft . 
Om evenwel voortgang in dit dossier te kunnen maken 
kan, gezien de bezwaren van enkele lidstaten, voorlopig 
de harmonisatie beperkt worden tot de zogenaamde 
grote risico's, zonder harmonisatie op het gebied van de 
kleinere risico's in een later stadium uit te sluiten. 

2A Eerste driemaandelijkse onderzoek 1984 van de economische 
situatie in de Gemeenschap 

Krachtens de zgn. Convergentiebeschikking dient de Ecofin 
driemaal per jaar aandacht t e besteden aan een onderzoek van de 
economische toestand in de Gemeenschap. 
In dit kader legt de Commissie een document over de economische 
situatie in de Gemeenschap gedurende de eers te drie maanden van 
1984 aan de Raad voor ter discussie. Naast een analyse die geheel 
in het teken staat van een doorzettend economisch herstel, bevat 
het document een aantal aanbevelingen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met de analyse en conclusies van het 

»/• eers te kwartaalrapport 1984 over de economische situa
t ie in de Gemeenschap. 



Voorbereiding van de Landbouwraad van 12/13 maart 198fr 

3#j Voortzetting debat inzake prijsvoorstellen en begeleidende m-
aatregelen ' j U / ^ en Commissievoorstellen inza'» f: herstructurering 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

Naast het financiële hoofdstuk zal het compromispakket dat het 
Franse Voorzitterschap vermoedelijk aan de lidstaten zal willen 
voorleggen, voornamelijk betrekking hebben op de landbouwproble
matiek. De werkzaamheden in dit dossier, mede ter voorbereiding 
van de Europese Raad, betreffen enerzijds de prijsvoorstellen en 
begeleidende maatregelen '84/f85 en anderzijds de voorstellen van 
de Commissie voor een herstructurering van het Gemeenschappe
lijk Landbouw Beleid (COM 500). 
In een uiterste inspanning om tot oplossingen te komen heeft het 
Voorzitterschap het vergaderritme van de Landbouwraad 
aanmerkelijk opgevoerd. Na de zojuist gehouden zitting van 5 en 
6 maart zal de Landbouwraad wederom vanaf zondag 11 maart 
bijeenkomen waarna, naar verluidt, Minister Rocard op dinsdag 
13 maart a.s. in de Algemene Raad een verklaring zal afleggen 
over de stand van zaken in het Landbouwdossier. 
Tijdens de Landbouwraad van 5 en 6 maart jl. werd gebruik 
gemaakt van de zgn. "biechtstoel-procedure" waarna Minister 
Rocard stelde dat z . i . de problematiek uiteenvalt in de volgende 
onderdelen: 

1. M C B ^ : ' . ' ^ S ^ ^ ' 
2. Zuivel 
3. Overige sectoren 

Ad. 1; MCB's 

Volgens Minister Rocard is het mogelijk een oplossing te bereiken 
op basis van het BRD-voorstel , al bestaat er nog aanzienlijke 
weerstand van het VK. 
De Coördinatie Commissie besprak de consequenties die de afbraak 
van MCB's volgens het BRD-voorstel voor de EEG-begroting zal 
hebben (300-500 MECU), en wat het Nederlands standpunt zou 
moeten zijn tegenover de afbraak van de Duitse MCB's. Naast een 
afbraak van alle positieve MCB's met drie punten door omzetting in 
negatieve MCB's (zgn. eerste fase) wordt in het Duitse voorstel 
namelijk in een tweede fase een verdere MCB-afbraak voor de 
BRD voorzien van vijf punten. Indien Duitsland daarbij zou 
overgaan tot nationale compensatie in de vorm van een verhoging 
van het landbouwforfait bij de BTW-berekening, dan doen zich 
hierbij voor Nederland de volgende vragen voor die de Coördinatie 
Commissie aan de Ministerraad voorlegt. 

dient Nederland de BRD te volgen in een afbraak van MCB's, 
en zulks in de tot nu toe steeds voorgestane proportionaliteit 
t.o.v. de afbraak van Duitse MCB's; 

dient deze proportionaliteit uitsluitend te slaan op de zgn. 
tweede fase, waarin een afbraak voor de BRD wordt voorzien 
met vijf punten (m.a.w. een afbraak voor Nederland met 
plusminus 2.5 punten), öf moet ook de eerste fase hierin 
worden meegeteld, waarin zowel de BRD als Nederland de 
MCB's dan met drie punten afbreken, zodat in de tweede fase 
Nederland slechts één punt zou behoeven af te breken; 

f - Gegeven de waarschijnlijkheid dat de BRD in de tweede fase 
i.v.m. de afbraak met vijf punten zal besluiten tot nationale 



compensatie voor de Duitse landbouwers, moet Nederland de 
BRD dan ook hierin volgen (waarbij uiteraard van belang is of 
de afbraak voor Nederland 2.5 of één punt bedraagt), en 20 
ja, in welke mate; 

Indien nationale compensatie plaatsvindt, moet hiervoor dan 
gedeeltelijke communautaire financiering worden overwogen. 
M.b.t. deze vraag was de Coördinatie Commissie van oordeel 
dat Nederland weliswaar geneigd is communautaire financie
ringen af te wijzen, doch aan de andere kant over enige 
mogelijkheid tot medewerking op dit punt zou moeten 
beschikken als "wisselgeld" indien duidelijk is dat dit van 
positieve invloed zou zijn op de opstelling van de BRD in het 
dossier budgettaire onevenwichtigheden. 

Ad 2.: Zuivel 

V.w.b. dit onderdeel is nog sprake van grote verschillen in de stand
punten, met name over de totaal te garanderen hoeveelheid 
produktie, de uitzonderingen en de quota. 

De Coördinatie Commissie was van mening dat 
Nederland v.w.b. de totaal gegarandeerde hoeveelheid, 
behalve met het Commissievoorstel (referentiebasis 
1981 plus één procent, o f w e l ^ 7 , miljoen ton) ook een 
gefaseerde invoering tot 97, miljoen ton zou kunnen 
overwegen in combinatie met een tijdelijke verhoging . 
van de medeverantwoordelijkheidsheffing, teneinde op 
die wijze het ontstane gat in de begroting te dichten. 
V.w.b. uitzonderingen was de Coördinatie Commissie 
van oordeel dat gezien de politieke aspecten van het 
toekennen ervan, uitzonderingen, moeten worden 
afgewezen. 
V.w.b. de quota stelt Nederland zich nog steeds op het 
standpunt dat deze per bedrijf zouden moeten worden 
ingesteld met enige flexibili teit t .a.v. bijzondere 
gevallen. 

Ad 3.: Overige produkten 

Nederland blijft vasthouden aan het standpunt dat bezuinigingen in 
de andere sectoren, inclusief granen en rundvlees, een adequate 
bijdrage moeten leveren aan de totale inspanning tot sanering van 
het GLB. Dit is politiek noodzakelijk met het oog op de presentatie 
van de ingrepen in de zuivelsector. Daarnaast is het geboden 
maatregelen te nemen om het uitgavenniveau voor 1984 te houden 
binnen de grenzen gesteld door de begroting (16,5 miljard ECU voor 
garantie-uitgaven). In hetzelfde kader moeten bezuinigingen 
worden aangewezen ter compensatie van de niet-invoering van 
o.m. de oliën- en vettenbelasting. 
In het kader van de biechtstoelprocedure heeft Nederland voor
stellen gedaan voor additionele bezuinigingen, ook in de overige 
sectoren, ter waarde van ruim 900 MECU. 

een punt kamt globaal overeen met ƒ 115 miljoen 



De Coördinatie Commissie was van oordeel da*. 
Nederland dient vast te houden aan de Commissie
voorstellen voor een landbouwbegroting van niet meer 
dan 16,5 miljard ECU, gezien ook de Nederlandse 
standpunten t .a.v. budgettaire discipline en de land
bouwprijzen. 
Derhalve zullen naar Nederlands inzicht additionele 
bezuinigingen moeten worden gevonden in de overige 
sectoren. 

3.2 Diversen 
- Notitie Landbouw inzake MCB's 

Gezien de uitgebreide discussie over MCB's onder agendapunt 3.1 is 
de notitie van het Ministerie van Landbouw niet verder door de 
Coördinatie Commissie besproken. 

- Invoer snijbloemen in de EEG 

Naar aanleiding van een verzoek van OS in de Coördinatie 
Commissie van 28 februari jl. kwam de regeling ter sprake die de 
Commissie heeft toegezegd inzake de invoer van snijbloemen en de 
mogelijke repercussies hiervan op de invoer uit een aantal derde . 
(voornamelijk ontwikkel ingslanden. 
De vertegenwoordiger van Landbouw z e t t e desgevraagd uiteen dat 
de voorgestelde regeling, die overigens niet binnen afzienbare tijd 
wordt verwacht, in feite geen versterking van de communautaire 
preferentie inhoudt, doch meer als een administratief 
surveil lance-systeem op de importen gezien moet worden. Met dit 
systeem wordt niet bedoeld de importen uit derde landen te 
beperken. Daarbij vermeldde de vertegenwoordiger van Landbouw 
nog de mogelijkheid voor een land als Colombia om in het kader 
van het APS verlaging van invoerrechten t e verzoeken. 

4. Diversen 

•1 Voorbereiding REZ-nota inzake begrotingsbeheersing 

De Coördinatie Commissie wijdde een discussie aan de 
ontwerp-nota dd. 2 maar t inzake begrotingsbeheersing t.b.v. de 
REZ van 16 maar t a.s. Daarbij kwamen een aantal suggesties voor 
wijzigingen ter tafel , alsook een andere opstelling van de 
bijgevoegde ci jferstaten, die in de nota zullen worden verwerkt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat in grote 
lijnen met de ontwerp-not i t ie t .b.v. de REZ van 
16 maar t kan worden ingestemd. De naar voren 
gebrachte wijzigingen zullen in de nota worden 
verwerkt, die vervolgens wederom aan de Coördinatie 



Commissie van l<+ maart a.s. zal worden voorgelegd 
waarin de voorbereiding van de REZ zal worden 
afgerond. 


