
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-en 

Associatieproblemen d.d. 72 aprit 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. 22 april 

1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding Algemene Raad d.d. 29/30 april 

1.1. Eigen Middelen 

1.2. Toetreding Spanje en Portugal 

1.3. Joegoslavië 

2. DIVERSEN 

Betrekkingen EG-VS 

Voorbereiding Economische Top 

He Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Eurogesg Integra
tie- en Associatieproblemen d.d. 77 april 19%^ 

I. Voorbereiding ALG f \" r \ ' R R A A H d.d. 29'3Q april 198<> 

I J . E igg Middelen 

Tijdens de Raad zal consultatie plaatsvinden tel F - oees 
Parlement over de tekst van het gewijzigde Eigen Mlëdtetenbe? 
waarover de Raad op 21 maart il. in beginsrl overeenstemming 
bereikte. 
He Coördinatie Commissie meende dat van de zijde van het 
Parlement wederom aangedrongen zal worden op verhoging van de 
Eigen Middelen tot 1,6% BTW en op verwerking van de britse 
compensatie aan de uitgavendkant van de begroting. He Raad zal 
echter het moeizaam bereikte besluit van 2! maart niet moeten 
openbreken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat de A l g e 
mene Raad na consultatie met het Europees Parlement 
de tekst van het gewijz igd Figen Middelenbesluit dient 
vast te stellen, conform de op ?! maart j.1. bereikte 
overeenstemming. 

1.2. Toetreding Spanje en Portugal 

In de Raad zullen enkele openstaande punten aan de orde komen, 
die tot dusver nog niet als zodanig in de onderhandelingen zijn 
behandeld. H e z e onderwerpen hebben grotendeels betrekking op de 
landbouwsector en komen voor een deel voort uit nieuwe Spaanse 
en Portugese wensen. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat in ieder geval moet 
worden voorkomen dat de datum van ondertekening van de toetre
dingsverdragen als gevolg van een nieuwe ronde van besprekingen 
met de kandidaatlanden te ver opschuift in het jaar. In dat geval 
zal onvoldoende tijd overblijven voor een nationale ratificaties 
vóór l januari 1986. Om diezelfde reden dient het onderhandelings
resultaat intact te blijven en zullen de besprekingen tussen de Tien 
onderling en met de kandidaatlanden zich moeten beperken tot nog 
niet geregelde zaken. Naar verluidt heeft de Commissie een lijst 
van dergelijke onderwerpen opgesteld. He Coördinatie commissie 
heeft een sterke voorkeur voor afhandeling van alle relevante 
dossiers voor de ondertekening van de toetredingsverdragen. 
He Coördinatie Commissie besprak vervolgens het tijdstip waar 
de kandidaatlanden aanwezig kunnen zijn bij de werkzaamheden 
van de Gemeenschap. Deze aangelegenheid speelt ook voor de 
Europese Poli t ieke Samenwerking. T.a .v. de politieke samenwer
king is inmiddels gekozen voor de formule volgens welke de 
toetredingskandidaten vanaf 1 september a.s. aan het overleg 
kunnen deelnemen, mits voordien ondertekening van de verdragen 
heeft plaatsgevonden. Het werd wenselijk geacht voor het FTS en 
de EG zoveel mogelijk dezelfde lijn te volgen. In dit verband werd 
er tevens gewezen, dat het Nederlandse Voorzitterschap gebaat zal 
zijn bij een relatief lange gewenningsperiode van de kandidaatlan
den. 



He Coördinat ie Commissie r-onrl»]de<»rde dat Nederland 
zal streven naar een spoedige afronding van de open
s taande dossiers teneinde de ondertekening van de Toe
tredingsverdragen niet te ver t ragen . Nederland zal zich 
kracht ig ve rze t t en tegen pogingen om de bere ik te on
derhandel ingsresul ta ten aan t e t a s t en ; de besprekingen 
dienen geheel geconcen t ree rd t e worden op vraagstuk
ken, die tot dusver niet zijn geregeld. 
De Coördinat ie Commissie concludeerde voorts da t 
Nederland geen voorstander is van het aan Spanje 
toes taan van uitbreiding van de bes taande vrijwarings
mogelijkheden tot c i t rus , anders dan de reeds bes taande 
mogelijkheid van importbeheers ing o.g.v. ma rk tve r s to 
ring. Concessies op dit te r re in zullen sterk nega t ieve 
ef fec ten op de aans taande onderhandelingen met de 
MZ-landen hebben. 
De Coördinat ie k o m m i s s i e concludeerde dat Nederland 
kan ins temmen met onder tekening van de toe t red ings 
verdragen in Madrid en Lissabon, bij voorkeur begin 
juni. 
He Coördina t ie Commiss ie concludeerde tens lo t te dat 
Spanje en Portugal vanaf 1 sep tember 19S5 aanwezig 
kunnen zijn bij het overleg in EG-kaders , zoals dit ook 
is voorzien t .a .v . de werkzaamheden van de Europees 
Pol i t ieke Samenwerking. 

1.3. Joegoslavië 

De Raad zal zich ui tspreken over de r ichtsnoeren voor de onder
handelingen, die de Commiss ie me t Joegoslavië zal voeren over het 
tweede Financiee l -Pro tocol . 
De Coördinat ie Commiss ie meende dat er , mede gezien de prece
dentswerking voor andere Middellandse Zeelanden, terughoudend 
zou moeten worden gereageerd op het Commiss ievoors te l , dat voor 
Joegoslavië naast EIB ook concessionele middelen voorzie t . Gezien 
het belang van de wegverbinding door Joegoslavië voor de Gemeen
schap zou wellicht kunnen worden overwogen t .a .v . de EIB-leningen 
een zekere f lexibil i tei t te b rach ten . 

De Coördinat ie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
t e rzake van het tweede financiële protocol EG-Joego-
slavië geen voorstander is van het opnemen van conces
sionele middelen. Wat de nie t -concessionele middelen 
be t re f t , heeft Nederland een voorkeur voor 300 MECU 
aan EIB-Ieningen. In het kader van een compromis, is 
Nederland bereid maximaal 350 MECU t e accep te ren . 
Nederland kan instemmen met de ontwerp-verklar ing 
over herziening van de wijze waarop EIB-leningen in het 
nieuwe protocol zullen worden gegarandeerd. 



Betrekkingen E G - V S 

De Coördinatie Commiss ie nam kennis van de besprekingen in 
Brussel over mogelijke retaliatie van de Gemeenschap in 
antwoord op het VS-optreden in de staalsector. Daarbi j is de 
vraag gerezen of een retaliatielijst ook landbouwprodukten 
moet bevatten om aan de Amerikanen te laten blijken dat het 
de Gemeenschap ernst is. De Coördinat ie Commiss ie meende 
dat dit vraagstuk nadere studie vereist. 

Voorbereiding Economische Top 

De Coördinat ie Commiss ie stelde vast dat tot dusver gee^ 
voorbereiding in Raadskader heeft plaatsgevonden van de 
Economische Topconferent ie, die in mei a .s . in tVonn zal 
plaatsvinden. Het werd gewenst geacht de Commiss ie en het 
Ital iaanse Voorzi t terschap in de aanstaande Raadszi t t ing uit 
te nodigen tot een uiteenzett ing van de standpunten, die in de 
top namens de Gemeenschap zullen worden ingenomen. 

D I E , 23 april 1985 


