
Agenda van de Coördinat ie Commissie voor Europese Tntegrat;e-en 
Associat ie problemen dd. 17 juli 1984 

Tijdens de vergadering van de Coördinat ie Commissie dd. 17 juli 
1984 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 23 en 24 juli 1984 

1.1 Toet reding Spanje (voorbereiding 22e minis ter ië le bijeen
komst) 

1.2 Toetreding Por tugal (voorbereiding 20e minis ter ië le bijeen
komst) 

1.3 Ins t i tu t ione le vraagstukken van de toe t red ing 
1.4 Onderhandel ingen EG-ACS (stand van de werkzaamheden) 
1.5 Samenwerking me t de EVA-Landen 
1.6 Sociaal volet s taal 
1.7 Verhoging produkt iequotum staal Ierland 
1.8 Consol ida t ie van de In te rne Markt 
1.9 Opheffing t echn i sche handelsbelemmeringen: 15 richtli jnen 
1.10 (Evt . )Communauta i r cont ingent kran tenpapier 
1.11 Wijziging Eigen Middelen-beslui t 
1.12 Protocol len inzake voorrechten en immuni te i ten Europese 

St icht ing t e Parijs 
1.13 Diversen 

- Fol low-up Europese Raad Fonta inebleau 

2. Nota Coörd ina t i e Struktuurfondsen 

De Minis te r raad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 
h iernavolgende overwegingen en conclusies . 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Tntegrati 
en Associatie problemen dd. 17 juii 1984 " 1 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad dd. 23 en 24 juli 1984 

1.1 Toetreding Spanje S (voorbereiding 22e ministeriële bijeenkomst) 

En marge van de Algemene Raad zal vermoedelijk de 22e zitting op 
ministerieel niveau van de toetredingsonderhandelingen met Spanje 
plaatsvinden. Bij die gelegenheid zal de Gemeenschap enkele 
verklaringen afleggen. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat daarbij niet over land
bouw zal worden gesproken. Deze dreigt overigens opnieuw gecom
pliceerd te worden, doordat Frankrijk herziening van het acquis 
communautair in de wijnsector tot stand wil doen komen vóór de 
toetreding. Tevens werd geconstateerd dat de Commissie in een 
recent document van 5 juli jl. de oliëen en vettenproblematiek 
opnieuw ter tafel heeft gebracht in het kader van een regeling voor 
plantaardige vetten in de vergrote Gemeenschap. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 
Nederland kan instemmen met de ontwerp-verklaring, 
doe. de travail 247 (E), betreffende financiële aspecten 
van Spanje's deelname in de EIB; 
Nederland kan instemmen met de ontwerp-verklaring, 
doe. de travail 248 (E), betreffende opname van de 
peseta in de ECU. 
Onder verwijzing naar het vaste Nederlandse standpunt 
inzake het invoerregime voor plantaardige oliëen en 
vet ten concludeerde de Coördinatie Commissie dat 
Nederland niet zal kunnen deelnemen aan discussies op 
Raadsniveau alvorens het Commissie-voorstel terdege 
is bestudeerd. Het Ministerie van Landbouw en Visserij 
zal daar toe een analyse maken van het Commissie
voorstel . 

L2 Toetreding Portugal (voorbereiding 20e ministeriële bijeenkomst) 

En marge van de aanstaande Algemene Raad zal vermoedelijk de 
20e zit t ing op ministerieel niveau van de toetredingsonderhande
lingen met Portugal plaatsvinden. De Gemeenschap zal daarbij 
enkele verklaringen afleggen. Indien aan de Raad ook een verkla
ring inzake landbouw zou worden voorgelegd, zal over de tekst 
nader interdepartementaal overleg plaatsvinden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat: 
Nederland kan instemmen met de ontwerp-verklaring, 
werkdoc. 187 (P) betreffende financiële aspecten van 
Portugal's deelname in de EIB; 



NJederland kan instemmen met de ontwerp-verklaring, 
werkdoc. 188 (P), betreffende opname van de escudo in 
de ECU. 

1.3 Institutionele vraagstukken van de toetreding 

In de Raad zal gesproken worden over de institutionele aanpas
singen van de Verdragen, die noodzakelijk zijn vanwege de toetre
ding. Daartoe zijn ontwerp-verklaringen opgesteld. Bovendien is 
niet uitgesloten, dat ook de algemene problematiek van verbetering 
van besluitvorming aan de orde komt, waarover de Commissie 
laatstelijk in 1983 voorstellen heeft gedaan. 

De Coördinatie Commissie was van oordeel dat getracht zou 
moeten worden om zo mogelijk van de toetreding gebruik te maken 
bij het streven naar verbetering van besluitvormingsprocedures 
binnen de Gemeenschap. Gezien het krappe tijdschema voor de 
toetredingsonderhandelingen is de ruimte voor het bereiken van 
resultaten echter gering. 

Voor wat betreft de voorliggende ontwerp-verklaringen inzake 
institutionele aanpassingen overwoog de Coördinatie Commissie 
dat de gekwalificeerde meerderheid, nodig voor besluitvorming, in 
laats te instantie op ten hoogste 54 stemmen bepaald moest worden. 
Voor wat betreft het Economisch en Sociaal Comité overwoog de 
Coördinatie Commissie dat geen overleg met de sociale partners 
had plaatsgevonden, hetgeen een reductie van de huidige omvang, 
waarbij Nederland leden zou moeten inleveren, moeilijk maakt. 
T.a.v. het raadgevend comité van de EGKS werd overwogen dat de 
Nederlandse voorkeur uitgaat naar een formule, volgens welke voor 
de toetredingskandidaten 11 leden aan het huidige aantal worden 
toegevoegd. Daarentegen werd gemeend dat er geen aanleiding was 
om aan Italië een extra lid toe te kennen. In ieder geval dient het 
aantal Nederlandse leden niet te worden verminderd. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
onder dit agendapunt zal aandringen op inhoudelijke 
bespreking van de Commissie-voorstellen van 1983 be
treffende verbetering van de besluitvorming. Nederland 
staat positief ten opzichte van deze voorstellen. 

Teneinde de toetredingsonderhandelingen niet onnodig 
te belasten, zal Nederland aandringen op voortvarende 
behandeling en besluitvorming t.a.v. deze voorstellen in 
Raadskader, desgewenst voorbereid in het op te richten 
ad-hoc-comité, waarvan de conclusies van de Europese 
Raad van Fontainebleau spreken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde voorts dat 
Nederland kan instemmen met het afleggen door de EG 
van verklaringen inzake institutionele aanpassing, langs 
de lijnen van de ontwerp-verklaringen 189 (P) en 249 
(E). 



V.w.b. de nog openstaande punten in de ontwerp-verkla-
ringen concludeerde de Coördinatie Commissie dat: 
Nederland kan instemmen met toekenning aan Spanje en 
Portugal van 8 resp 5 stemmen in de Raad. 
In het kader van een compromis zou Nederland er mee 
akkoord kunnen gaan de gekwalificeerde meerderheid 
op hoogstens 54 stemmen te bepalen. 
Nederland kan instemmen met het Commissie-voorste! 
het Hof van Justitie tot 13 rechters uit te breiden nu 
ook het Hof zelf hiervoor zijn voorkeur heeft uitgespro
ken. Dienovereenkomstig zal het aantal advocaten-
generaal op 6 worden gebracht. Het verdient de voor
keur dat de wijze van roulering van de 13e rechterspost 
en de 5e en 6e advocaten-generaal gelijktijdig in de 
verklaring wordt opgenomen. Van Nederlandse zijde zal 
er derhalve op worden aangedrongen de 13e rechters
post te laten rouleren onder de vier grote Lidstaten en 
Spanje en de 5e en 6e advocaten-generaal posten onder 
de andere Lidstaten zonder Spanje. 
Nederland kan instemmen met beide voorstellen m.b.t. 
de toekomstige samenstelling van het Economisch en 
Sociaal Comité; 
Nederland kan voor wat betreft het raadgevend comité 
van de EGKS instemmen met uitbreiding van het comité 
met 11 leden voor de kandidaatlanden, maar wijst een 
extra zetel voor Italië af. Indien zich in de Raad 
consensus aftekent over een andere formule, dan kan 
Nederland zich hier bij aansluiten, mits het aanta! 
Nederlandse zetels niet vermindert. 
Nederland heeft een voorkeur voor toekenning aan 
Spanje van één permanent lid in de EIB-Raad van 
Bewind en uitbreiding met één lid van de (o.m. over 
Nederland roulerende) plaatsvervangers, maar Neder
land kan instemmen met de consensus, indien deze zich 
terzake vormt. 

IA Onderhandelingen EG-ACS (stand van de werkzaamheden) 

Aan de Raad zal een inventaris van de onderhandelingen met de 
ACS worden voorgelegd. Daarnaast zal de Raad zich - in zeer 
beperkt kader - opnieuw buigen over de kwestie van de omvang van 
het nieuwe Europese Ontwikkelings Fonds. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kennis kan nemen van het voortgangsrapport van de 
onderhandelingen, dat aan de Raad zal worden aangebo
den. 
Wat betreft het EOF concludeerde de Coördinatie Com
missie dat Nederland een gelijkblijven van het Fonds in 
reële termen (ca. 7 miljard ECU) alsmede enige verho
ging aanvaardbaar achtte. De Nederlandse positie in 
deze is echter gekoppeld aan een verlaging van de 
huidige, onevenredig hoge Nederlandse bijdrage. Ge-



streefd wordt naar toepassing van de BTW-sleutel, die 
een gelijke betrokkenheid van de lidstaten tot uitdruk
king brengt. 

1.5 Samenwerking met de EVA-landen 

De Raad zal zijn goedkeuring moeten geven aan het 7e verslag over 
de samenwerking met de EVA-landen in het afgelopen jaar. In de 
Coördinatie Commissie werd aangedrongen op een politieke ver
klaring van Nederland, gericht op spoedige follow-up van de minis
teriële bijeenkomst van de EEG en EVA-landen van 9 april jl. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
het 7e verslag van het Comité van Permanente Verte
genwoordigers over de samenwerking met de EVA-
landen kan goedkeuren. 

1.6 Sociaal volet staal 

De Raad zal een besluit moeten nemen over de overdracht van een 
bedrag van 62,5 MECU uit de algemene EG-begroting naar de 
operationele begroting van de EGKS t.b.v. de financiering van 
sociale maatregelen m.b.t. herstructeringen van de staalindustrie. 
In de Coördinatie Commissie werd gewezen op het besluit van de 
Ministerraad van k mei jl . betreffende nieuwe EG-aktiviteiten met 
financiële gevolgen. Tot dusver bestond onvoldoende duidelijkheid 
over de noodzaak van deze overdracht. Thans werd echter het 
belang voor Nederland van deze overdracht van middelen onder
streept. Geconstateerd werd dat de Begrotingsraad van 18/19 juli 
a.s. een uitspraak zou moeten doen over de hoogte van het bedrag. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de Neder
landse reserve t.a.v. een overdracht van middelen uit de 
EG-begroting naar de EGKS-begroting gehandhaafd 
moet worden zolang geen duidelijkheid bestaat over de 
begroting 1984. 
In het licht van de uitkomst van de a.s. Begrotingsraad 
zal terzake nader interdepartementaal overleg plaats
vinden. 

1.7 Verhoging produktiequotum staal Ierland 

De Raad zal zich moeten uitspreken over de wens van Ierland voor 
een extra produktie-quotum voor vier produkten. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
bereid was mee te werken aan een oplossing voor de 
specifieke problemen van de Ierse staalindustrie. 

1.8 Consolidatie van de Interne Markt 

De Commissie zal twee recente documenten betreffende de Interne 
Markt in de Raad toelichten. De Coördinatie Commissie overwoog 



dat ingestemd kon worden met verdere voortgang en stroomlijning 
van de werkzaamheden op dit terrein. Het verdient echter aanbe
veling dat de Commissie zich sterker concentreert op prioriteiten. 
Tevens dient afbrokkeling van de Interne Markt als gevolg van 
nationale maatregelen t e worden stopgezet door het opnemen van 
stand-still bepalingen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het door de Commissie voorgestel
de actieprogramma voor de consolidatie van de Interne 
Markt, behoudens enkele aanpassingen v.w.b. de ver-
voersector, normalisatie en de overheidsaankopen. 
Nederland zal t rachten de discussies meer dan tot 
dusver t e richten op (door ons gewenste) prioriteiten. 
Tevens zal worden aangedrongen op het opnemen van 
stand-still bepalingen v.w.b. nationale maatregelen, die 
aan de Interne Markt afbreuk kunnen doen. 

Ook de procedurevoorstellen van de Commissie inzake 
vlot tere besluitvorming zijn voor Nederland in hun 
algemeenheid aanvaardbaar. De coördinerende taak van 
de Interne Marktraad mag echter geen afbreuk doen aan 
de taak en funktie van de Algemene Raad. 

1.9 Opheffing technische handelsbelemmeringen: 15 richtlijnen 

De Raad zal een besluit dienen te nemen over aanvaarding van 
pakket van 15 harmonisatierichtlijnen, dat reeds geruime tijd door 
Deense problemen is geblokkeerd. 

De Coördinatie Commissie bevestigde eerdere conclu
sies dat in de Raad druk op Denemarken zal worden 
uitgeoefend om zo snel mogelijk akkoord te gaan met 
het gehele pakket van 15 harmonisatierichtlijnen. 

1.10 (Evt.) Communautair contingent krantenpapier 

De Raad dient zich opnieuw uit te spreken over een ontwerp
verordening, waarbij het communautair tariefcontingent van kran
tenpapier voor 198* wordt verhoogd met 135.000 ton. Italië heeft 
hiertegen bezwaar. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met het voorliggende Commissie-voor
stel . Gezien de bevoorradingsbelangen, die m.n. voor 
het VK, maar ook voor de Benelux gelden, lijkt het 
gewenst dat een dringend beroep wordt gedaan op Italië 
om zijn verzet tegen verhoging van het tariefcontingent 
t e laten varen. 



1.11 Wijziging Eigen Middelen-besluit 

Door de Commissie is op 12 juli een gewijzigd voorstel voor een 
besl uit van de Raad inzake uitbreiding van de Eigen Middelen 
gepresenteerd. He Raad zal over dit voorstel vermoedelijk geen 
besluit kunnen nemen, mede gezien het ontbreken van een advies 
van het Europees Parlement . 

De Coördinatie Commissie besprak de hoofdproblemen van dit 
voorstel t .w. de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de 
nieuwe Eigen Middelen (reeds op 1 oktober 1985), de regeling van 
de perceptiekosten en de afdracht van douanerechten op kolen- en 
staalprodukten. In het algemeen werd de noodzaak onderkend van 
spoedige besluitvorming van de principe-afspraken, die de Top van 
Fontainebleau terzake had gemaakt; besluitvorming in de a.s. Raad 
lijkt echter onmogelijk. De voorgestelde datum van 1 oktober 1985 
werd door de Coördinatie Commissie afgewezen, m.n. aangezien de 
nationale Parlementen door het stellen van deze tijdstermijn voor 
een voldongen feit zouden worden geplaatst . 

De Coördinatie Commissie ach t te het raadzaam een Raadsverkla-
ring op t e stellen waarin de Regeringen op zich nemen om de 
rat i f icat ie-procedures zoveel mogelijk te bevorderen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
niet kan instemmen met het vastleggen in het besluit 
zelve van de datum waarop het nieuw Eigen Middelen-
besluit in werking moet treden. Het verdient de voor
keur een Raadsverklaring op te nemen, waarin de 
Regeringen van de Tien beloven ratif icatie en in wer-
kingtreding van het besluit per 1 oktober 1985 zoveel 
mogelijk t e zullen bevorderen. 

Nederland handhaaft zijn standpunt t .a.v. de perceptie
kosten. Derhalve s taat Nederland afwijzend tegenover 
het Commissievoorstel om in de toekomst minder dan 
tien procent perceptiekosten aan de lidstaten uit te 
keren. 

Voorts concludeerde de Coördinatie Commissie, onder 
bevestiging van haar conclusie van 17 mei 1983, geen 
bezwaar te hebben tegen het afdragen van de douane
rechten geïnd bij invoer van kolen- en staalprodukten. 

Ten aanzien van de onderzoekprogramma's kan worden 
ingestemd dat de verwijzing naar het Euratomverdrag 
wordt geschrapt. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
in grote lijnen kan instemmen met het Commissievoor
stel inzake de verwerking van de Britse compensatie en 
de RRD-vrijstelling daarop in het gewijzigde Eigen 
Middelen besluit. Wel heeft Nederland bezwaar tegen 



He Coördinatie Commissie concludeerde het wenselijk 
te achten dat deze aangelegenheid niet langer voorbe
houden blijft aan bi lateraal overleg op het niveau van 
de leden van de Europese Raad, doch dat thans de 
Algemene Raad hierin dient t e worden gemengd. 
Daarom werd PVEG verzocht deze aangelegenheid aan 
t e melden voor het gesprek tussen de Ministers van 
Buitenlandse Zaken tijdens de lunch. Tevens zou bij die 
gelegenheid aan de orde dienen te komen de wenselijk
heid van een inventarisering van de uitspraken van de 
Europese Raad van Brussel , zoals geëndosseerd te Fon-
tainebleau; die lunch zou ook gelegenheid dienen t e 
bieden voor een consul ta t ie door de Terse voorzit ter van 
de leden van de Algemene Raad over de te benoemen 
voorz i t te r van de Europese Commiss ie . 

Nota Coördinat ie Struktuurfondsen 

De Coördinat ie Commiss ie wijdde een uitvoerige discussie aan deze 
nota . De noodzaak van b e t e r e coördinat ie tussen de struktuurfond
sen van de Gemeenschap werd a lgemeen erkend, maar betwijfeld 
werd of voor de Nederlandse ideëen voldoende steun kon worden 
gevonden. 

De Coördina t ie Commiss ie concludeerde dat kennis was 
genomen van de discussie en dat ambtel i jk overleg over 
de in de nota neerge legde problematiek zal worden 
hervat , wanneer hiervoor aanleiding is. 

D G E S , 17 juli 1 9 8 4 



de daarop betrekking hebbende generaliserende overwe
ging in de preambule van het besluit; die overwegim 
dient te worden geschrapt dan wel de Fontainebleau 
tekst te herhalen. 

1.12 Protocollen inzake voorrechten en immuniteiten Europese Stichtinp 
te Parijs " '' ~ ~ 5 

Bij gelegenheid van de Raad zullen de Regeringen van de lidstaten 
twee protocollen m.b.t . de Europese Stichting ondertekenen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
tot het protocol inzake voorrechten en het protocol 
inzake immuniteiten bij de overeenkomst tot oprichting 
van de Europese Stichting kan toetreden. 

1.13 Diversen 

Follow-up Europese Raad 

De Coördinatie Commissie wijdde een beschouwing aan dit punt, 
dat formeel niet op de agenda van de Raad is voorzien. 

De voorzitter deed mededeling van een recente brief van de Ierse 
Minister President aan de Nederlandse, waarin eerstgenoemde de 
inrichting aan de orde stelde van de twee ad-hoc comité fs voorzien 
in de conclusies van de voorzit ter van de Europese Raad van 
Fontainebleau. De voorzit ter deelde voorts mede dat in het voorge
nomen antwoord steun zal worden verleend aan de inrichting van 
een ad-hoc comité op politiek niveau dat institutionele vraag
stukken zal behandelen. Van Nederlandse zijde zal de Staatssecre
taris van Buitenlandse Zaken zitt ing nemen in dit ad-hoc comité. 
T.a.v. het mandaat zal worden vermeld dat hier in de eerste plaats 
het functioneren van de Instellingen dient te worden genoemd, te 
volgen door het optreden van de Gemeenschap op sociaal-econo
misch terrein, de uitbreiding van competent ie naar nieuwe beleid
sterreinen en tenslot te de voortgang op weg naar een Europese 
Unie. 
In het antwoord zal tevens instemming worden betoond met de 
inrichting van een tweede ad-hoc comité , bestaande uit personen 
met ambtelijke ervaring, dat aanbevelingen zal doen met betrek
king tot de verbetering van de betekenis van de Gemeenschap voor 
de Europese burger. De behandeling van de diverse concrete 
onderwerpen, gesuggereerd door de Ierse Minister President, zou 
niet af mogen doen aan de eventueel reeds lopende werkzaamheden 
van de Gemeenschap m.b.t . die onderwerpen. Er zou voorts mede 
akkoord worden gegaan dat de comité's worden bijgestaan door het 
Raadssecretariaat en normaliter in Brussel vergaderen. Tevens zou 
worden vermeld dat althans de voorlopige rapporten van beide 
comité's aan de orde dienden te komen tijdens de zitting van de 
Europese Raad van Dublin op 3 en k december a.s. 
De vergadering nam er nota van dat door zijn voorzitter de coördi
natie zal worden betracht die nodig is voor adequaat Nederlands 
optreden in de beide Comité's. 


