
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integ
ratie- en Associatieproblernen dd. 28 maart 198» 

De Coördinatie Commissie heeft tijdens haar zitting dd. 
28 maart 198» de volgende agenda behandeld. 

I. Voorbereiding van de Ecofinraad dd. 2 april 198» 

1.1 Voorbereiding Interim Committee I M F en Development 
Committee Wereldbank op 12 en 13 april 198» 

1.2 Financiële Integratie in de Gemeenschap 
1.3 Financiering van de innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf 
1.» Fiscale franchise intracommunautair reizigersverkeer 

2. Diversen: Landbouwraad van 30 maart a.s. 

3. Diversen: Resultaten van de Algemene Raad van 27 maart 

De Ministerraad zou haar goedkeuring kunnen hechten aan hierna
volgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor 
Europese Integrat ie- en Associat ieproblemen 
dd. 28 maart 1984 

1. Voorbereiding van de Ecofinraad dd. 2 april 1984 

1.1 Voorbereiding Interim Cornmit tee IMF en Deveiopyrent C o m - r i t t e e 
Wereldbank op 12 en~13 april a.s. 

De voorbereiding van de bijeenkomst van het Interim Cornmi t tee 
van het IMF beperkt zich in EEG-kader tot het accorderen van de 
intervent ie van het Voorz i t te rschap . 
In de EEG-in te rven t ie komt de , f world economie outlook" van het 
IMF aan de orde. De Gemeenschap dee l t op dit punt niet al leen het 
opt imisme over de projekties van het IMF, maar gaat in f e i t e uit 
van een nog pos i t ievere voorstel l ing van zaken. 
Het agendapunt van de S D R - a l l o c a t i e dat ook in de in tervent ie 
wordt genoemd, lijkt nog niet rijp voor beslui tvorming tijdens de 
a.s. bijeenkomst van de Interim Cornmi t t ee omdat m.n. de VS en de 
B R D niet over tuigd zijn van de noodzaak van een verruiming van de 
mondiale l iquidi te i ten. De in tervent ie beperkt zich dan ook to t het 
noemen van de t w e e verschi l lende visies die ook binnen de EEG 
bestaan. 

De voorbereiding van het Deve lopmen t Cornmi t tee van de Were ld 
bank vindt als zodanig niet in EEG-verband plaats. 
Wel bestaat de mogel i jkheid dat (bi jv . tijdens de lunch) het 
onderwerp IDA VII wordt besproken, het zach te leningen loket van 
de Wereldbank, zulks n.a.v. de we iger ing van de VS om meer 
middelen ter beschikking t e stellen alsmede de terughoudende 
opstelling van de B R D en Japan, 
Naar verluidt is de terughoudendheid van de B R D een gevo lg van de 
houding van de Minister voor OS, die de voorkeur zou geven aan 
een verruiming van de middelen t .b .v . EOF VI boven een verruiming 
ten gunste van I D A VII . 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het concept van de in tervent ie van 
het Voorz i t te rschap t .b .v . het Inter im Cornmi t tee van 
het IMF, zoals vas tges te ld in het Monetair C o m i t é . 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde tevens dat het 
gewenst is dat Minister Ruding zijn inspanningen om de 
B R D te bewegen vol led ig te part iciperen in een act ie 
ter aanvulling van IDA VII , in de Ecofinraad v o o r t z e t . 
Daarbij zal Nederland, eventueel en marge van de 
vergadering, bij de BRD vragen om een uit leg over de 
koppeling tussen het Duitse standpunt op het gebied van 
een verruiming van IDA VII en de fondsen die de B R D 



voornemens is ter beschikking te stellen in het kader 
van Lomé III. . 
Als het tijdens de Ecofin tot een substantiële discussie 
komt over het onderwerp IDA VII, dan zal Nederland 
actief meewerken aan het tot stand brengen van een 
eensluidend standpunt van de l idstaten. 
De Coördinatie Commissie concludeerde tenslotte dat 
Nederland voorstander blijft van uitvoering van reeds 
eerder bereikte overeenstemmingen over IDA VII en de 
speciale kapitaalverhoging van de Wereldbank, welke 
twee besluiten reeds nu in het Amerikaanse Congres in 
moeilijkheden schijnen te zijn geraakt . 

Financiële Integratie in de Gemeenschap 

Bij de Ecofinraad ligt een Commissiemededeling van 1983 voor, die 
gericht is op verdere financiële integrat ie in de Gemeenschap door 
o.a. liberalisatie van kapitaalmarkten en financiële diensten, het 
totstandbrengen van een beter evenwicht in de financiële betrek
kingen en het bevorderen van het gebruik van de ECU. 
De Raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de 
voorgestelde richtsnoeren en een politieke impuls te geven aan de 
verdere werkzaamheden. 

De Coördinatie Commissie De Coördinatie Commissie 
concludeerde dat het gewenst is een politieke impuls t e 
geven voor het hervat ten van het proces van financiële 
integrat ie . De Raad zou zich dienaangaande een tijd
schema dienen op t e leggen. In dit kader heeft l ibera
lisatie van het lopende betalingsverkeer en het kapi
taalverkeer voor Nederland priori tei t . 
Nederland zou dienovereenkomstig zijn instemming 
kunnen laten blijken met de volgende Commissievoor
stellen: 
een onderzoek naar de gegrondheid van de handhaving 
van nationale vrijwaringsmaatregelen m.b.t . kapitaal
verkeer (art . 73 en 108 EEG-verdrag) 
opstelling van een lijst van thans gehanteerde deviezen-
controlemaatregelen en maatregelen van gelijke 
werking 
voortzett ing van het onderzoek naar aanpassing, finan
ciering en buitenlandse schuld van Lidstaten. 

Daarnaast zou Nederland kunnen aandringen op het 
ontwerpen van een tijdschema voor de afbraak van 
ongegronde vrijwaring alsmede op een jaarlijks onder
zoek naar de vorderingen dienaangaande door het Mone
tair Comité, conform zijn mandaat . Dit tijdschema zal 
niet slaan op vrijwaringsmaatregelen die op grond van 
uitspraken van het Hof als strijdig met het Verdrag zijn 
aangemerkt. 



Aangezien het waarschijnlijk is dat lidstaten die thans 
een ruim gebruik maken van deviezenrestrict.es voor 
liberalisatie een prijs zullen vragen in de vorm van een 
versteviging van de rol van de ECU f zou de Coördinatie 
Commissie t.a.v. dit punt kunnen besluiten tot her
bevestiging van haar conclusie van oktober 1983. n.1. 
dat Nederland het belang onderstreept dat de Gemeen
schap actief blijft streven naar het wegnemen van de 
formele belemmeringen t.a.v. particulier gebruik van de 
ECU. Mogelijkheden ten aanzien van een bevordering 
van het gebruik van de Ecu zijn afhankelijk van de 
vorderingen die zullen worden gemaakt bij de libera
lisatie van het gehele kapitaalverkeer. Dit betekent dat 
positieve discriminatie van de ECU wordt afgewezen. 

Daarbij zal moeten worden zekergesteld dat de 
Gemeenschap de geld- en kapitaalmarktontwikkeüngen 
op de voet volgt en deze begeleidt. Bij de ontwikkeling 
van de internationale rol van de ECU in het particuliere 
verkeer zou het toezicht globaal langs dezelfde lijnen 
moeten worden ingericht als voor de Eurovalutamarkt. 

Verdere uitbouw van de rol van de officiële rol van de 
ECU is sterk afhankelijk van het verloop van de 
economische en financiële integratie. 

1.3 Financiering van de innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf 

Het Commissievoorstel voor een Europese Innovatie Lening beoogt 
de beschikbaarheid van speciaal op innovatie afgestemde financiële 
middelen te vergroten door een uitbreiding van de werkingssfeer 
van bestaande communautaire instrumenten m.n. het Nieuw 
Communautair Instrument. Hierdoor zou de graad van eigen finan
ciering van bedrijven kunnen stijgen: een dergelijke stijging is 
immers naast een verbetering van de economische toestand een 
voorwaarde voor toename van de investeringsactiviteit in het 
Midden- en Kleinbedrijf. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in beginsel positief staat tegenover het voorstel voor 
een Europese Innovatie Lening (EIL) . Alvorens dit VOC 
stel echter kan worden aanvaard, zullen zowel het NC1 
als de EIB voor het hieruit voortkomende risico 
afdoende dienen te worden gevrijwaard door het reëel 
budgetteren van de garantiepost op de communautaire 
begroting. 
Dit betekent dat op de gemeenschapsbegroting realis
tische bedragen van voldoende omvang en zekerheid 
voor een mogelijke hoger "failure rate" van de te 
financieren innovaties v.w.b. hoofdsom en rente dienen 
te worden opgenomen voor het afdekken van dit risico. 
Het voorgestelde "risico-egalisatiefonds" is voor dit 
doel onvoldoende. 

http://deviezenrestrict.es


Nederland blijft afwijzend t .a.v. een rentesubsidie, 
maar zou akkoord kunnen gaan met bijv. een uitstel van 
rentebetaling gedurende de eers te drie jaar. 

Een door de Commissie informeel voorgestelde gediffe
rentieerde benadering, waarbij rente-ui ts te l zou worden 
toegepast voor de M t ransmission M -formule, en bij de 
"tranformation"- formule een element van rente
subsidie zou worden toegepast , dient v.w.b. de rente
subsidie bij de "transformation" formule eveneens te 
worden afgewezen. Indien, als extra prikkel, subsidie 
ter overbrugging van aanloopverliezen noodzakelijk 
wordt geacht, heeft het de voorkeur hiervoor recht
streeks uit de EEG begroting, via de normale begro-
tingsprocedure, middelen ter beschikking te stellen. 
Het Griekse voorstel om voor dit land een minimum
quotum vast te stellen dient te worden afgewezen. 

1.4 Fiscale franchise intra-communautair reizigersverkeer 

De zesde richtlijn inzake "vrijstellingen van omzetbelast ingen en 
accijnzen die bij invoer worden geheven in het internationale 
reizigersverkeer", is laatstelijk in de Interne Markt Raad van 3 
maart jl. aan de orde geweest en is door het Voorzit terschap 
eveneens op de agenda van de Ecofinraad geplaatst teneinde 
Ierland en Denemarken te bewegen hun bezwaren tegen de voor
gestelde verruiming van de franchise op te geven. 
Het doel van spoedige besluitvorming over een verhoging van de 
franchise is om in verband met de aanstaande Europese Verkie
zingen Europa "dichter bij de burger te brengen". 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
akkoord kan gaan met een verhoging van het vrij* 
stellingsbedrag van 210 ECU tot 230 ECU, zonder dat 
evenwel wordt vooruitgelopen op besluiten omtrent 
verdere verhogingen in de toekomst, welke nader zullen 
moeten worden bezien. 

2. Diversen: Landbouwraad van 30 maar t a.s. 

De Coördinatie Commissie stond kort stil bij de Landbouwraad van 
vrijdag 30 maart a.s. die nogmaals zal t rachten overeenstemming 
te bereiken over het geheel van de landbouwvoorstellen vóór 1 april 
a.s., wanneer het nieuwe verkoopseizoen officieel zou moeten 
ingaan. 
De vertegenwoordiger van Landbouw ze t t e uiteen hoe het geheel 
van de besluitvorming over de landbouwvoorstellen afhankelijk is 
van een oplossing voor het probleem van de Ierse zuivel. Voor een 
daadwerkelijke oplossing voor dit probleem zag hij op dit moment 
weinig mogelijkheden. Er is ook geen Commissievoorstel verwaeht-
baar. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Neder
landse standpunten t.b.v. het geheel van de landbouw
voorstellen en in het bijzonder de Ierse zuivel-
problematiek op dit moment geen aanpassing of wijzi
ging behoeven. 
Wanneer hier toe een voorstel wordt gedaan, kan Neder
land meewerken aan verlenging van het huidige 
verkoopseizoen voor zolang zulks noodzakelijk wordt 
geacht . 

Diversen: Resul ta ten van de Algemene Raad van 27 maart 

In de Coördinat ie Commiss ie vond een discussie plaats n.a.v. de 
ontwerp-conclusies van de Europese Raad die aan de Algemene 
Raad voorlagen. De Coördinat ie Commiss ie nam er kennis van dat 
die gedeelten van de ontwerp-conclus ies van het Voorz i t te rschap 
van de Europese Raad waarover tussen de Lidstaten provisioneel 
overeenstemming bes taa t thans verwezen zijn naar de "vakraden 1 ' 
voor verdere uitwerking. Dit be t re f t ook de (ontwerp-kronclusie 
m.b.t . de vervoersparagraaf welke op Nederlandse in tervent ie in 
Europese Raad, werd opgenomen. Te dien aanzien werd gecons ta 
teerd dat de (ontwerp-)conclusie nu inderdaad diende t e leiden tot 
een precies omschreven periode waarbinnen de vrijmaking van het 
wegvervoer binnen de Gemeenschap diende plaats t e vinden, en dat 
dit kan, en naar Nederlandse opvatt ing móe t , geschieden zonder 
dat de hierbedoelde voortgang naar l ibera l i sa t ie afhankelijk wordt 
gesteld van voortgang in andere punten van vervoerbeleid die in de 
Vervoerraad aan de orde komen. 
Voorts vond een discussie plaats n.a.v. de mededeling van de 
Voorzi t ter dat in de Algemene Raad van 27 maar t j l . was besloten 
om de Ministers van Financiën t e verzoeken tijdens de Ecofinraad 
zich t e buigen over de parameters van het sys teem zoals dit in de 
jongste Voorz i t t e r schaps teks t van de Europese Raad is verwoord en 
in principe aanvaard. Dit verzoek is het gevolg van de onduidelijk
heden aangaande de onderscheiden e lementen van het sys teem die 
tijdens de Algemene Raad was gebleken. 
De discussie in de Ecofinraad zou dienen plaats t e vinden op basis 
van een Commissiepapier (vermoedeli jk a l t e rna t i eve reken
voorbeeld). 

De Coördinat ie Commiss ie was van mening dat het 
verzoek aan de Ecofinraad om zich t e buigen over het 
sys teem t .a .v. de budget ta i re onevenwichtigheden, dat 
is vervat in de jongste Voorz i t te rschaps teks t van de 
afgelopen Europese Raad , niet van gevaar is ontbloot 
omdat de kans bes taa t dat in een discussie de lidstaten 
wederom hun eigen standpunten en wensen t .a.v. het 
systeem en de uitwerking ervan naar voren zouden 
kunnen brengen. Wanneer het Commissiepapier dat als 
basis voor de discussie zou moeten dienen niet tijdig 
beschikbaar komt (en dat is niet waarschijnli jk), heeft 
een discussie in de Ecofinraad waarschijnlijk ook niet 
veel zin. 



De Coördinatie Commissie vond dan ook dat 
PVEG zulks naar voren zou dienen te brengen in het 
Comité van Permanente Vertegenwoordigers en er 
tevens op zou moeten aandringen, dat wanneer niet
temin een discussie over het systeem ter oplossing van 
de budgettaire onevenwichtigheden noodzakelijk werd 
geacht, deze zou moeten geschieden op basis van een 
papier van de Commissie dat zodanige uitgangspunten 
biedt dat een reële en vruchtbare discussie ook inder
daad mogelijk is. De taak van de Ministers van Finan
ciën zou zich niet dienen uit te strekken tot onder
handelingen over het nog uitstaande bedrag voor een 
Britse compensatie 
Indien een verdergaande technische discussie over dit 
systeem wenselijk wordt geacht, zou deze dienen te 
worden verwezen naar Coreper. 


