
Agenda van de Coördinat ie Commiss ie voor Europese In tegra t ie -en 

Associt ieproblemen d.d. 9 juli \9f> 

Tijdens de vergader ing van de Coörd ina t i e Commiss ie d.d. 9 juli 

1985 werd de volgende agenda behandeld . 

1. Voorbereiding Landbouwraad d.d. 15/16 juli 1985 

1.1. Graanpri js 

1.2. Kren ten en rozijnen 

1.3. Veevoeder Noord Ier land 

\A. Agr imone ta i r e m a a t r e g e l e n t .b .v . Neder land 

1.5. Residuen van bes t r i jd ingsmiddelen 

1.6. Diversen 

Aardgas ta r i e f voor de tuinbouw 

2. Fol low-up van de Europese Raad t e Milaan 

3. Voorbereiding Eureka -b i j eenkoms t t e Par i js d.d. 17/18 juli 19S*> 

De bi jzondere a a n d a c h t van de Min i s te r raad wordt gevraagd voor 

punt 2. Fo l low-up van de Europese R a a d t e Milaan d.d. 28/29 juli 

1985. 

De Min i s te r raad zou zijn goedkeur ing kunnen hech t en aan de 

h ie rnavolgende overwegingen en conc lus ies . 
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Conclusies van de Coördinatie 5^°TTJs*i-- V O O f ^ - j r o P e v f c ÈSBfc 
ratie- en Associatieproblemen d.d. ? juli RFB 

1. Voorbereiding L A N D B Q I ' W P A A Q d.d. 15/16 juni !985 

1.1. PG-praanprijs 

De Raad zal opnieuw moeten trachten de ^raanprlji voor het 
komende oogstjaar vast te stellen. De nieuwe prijs zal vanaf ! 
augustus a.s. moeten gelden. 
De Coördinatie Commissie beschikte niet over informatie over de 
Duitse voornemens in de komende Landbouwraad. Het is derhalve 
onzeker of de Raad tot een besluit zal kunnen komen. Het staat 
overigens vrijwel vast dat de Commissie niet zal willen afwijken 
van haar laatste voorstel om de graanprijs met l f 8% te verlagen. 
Indien de Raad niet tot een besluit kan komen zal de Commissie 
haar eigen verantwoordelijkheid nemen en voorlopige prijsmaatre
gelen treffen. 
De Coördinatie Commissie besprak de eventualiteit van de Duitse 
nationale compensatiemaatregelen en was van mening dat hierte
gen in beginsel stelling zou moeten worden genomen. In laatste 
instantie is voor Nederland communautaire prijsvorming echter 
groter belang dan nationale compensatiemaatregelen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat onvermin
derd gestreefd moet worden naar een zo groot mogelij
ke verlaging van de graanprijs voor het komende 
seizoen. Het laatste compromisvoorstel van de C o m 
missie tot verlaging van de graanprijs met 1.8% is voor 
Nederland aanvaardbaar. Getracht moet worden in de 
Raad tot besluitvorming te komen op een wijze die 
enerzijds de B R D zo min mogelijk gezichtsverlies ople
vert, maar anderzijds de belangen van het G L B en de 
andere Lidstaten niet aantast. Nederland zal zich tegen 
eventuele nationale compensatiemaatregelen van de 
B R D verzetten, maar zal aan communautaire pr 
vorming t.a.v. de granen uiteindelijk het zwaarste ge
wicht toekennen. 

1.2. Krenten en Rozijnen 

Aan de Raad wordt gevraagd een aantal wijzigingen op het stelsel 
van minimumprijzen bij invoer van krenten en rozijnen goed te 
keuren. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
kan instemmen met de door de Commissie voorgestelde 
wijzigingen van het stelsel van minimumprijzen bij 
invoer van krenten en rozijnen. 



1.3. Veevoeder Noord Terla^ 

He Raad zal een besluit moeten nemen over ^ inging van 
bestaande structuurmaatregelen in de veevoeder sector in Noord 
Ierland. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat InjpHtMNl 
kan worden met de voorgestelde verlenging van de 
maatregelen ter verbetering van de voorwaarden voor 
de verwerking en afzet in de veevoedersector in Noord-
lerland. 

[ # | É Aflrimonetaire maatregelen t.b.v. Nederland 

In 198** is Nederland, analoog aan de BR D, gemachtigd met ingang 
van 1 januari 1985 nationale maatregelen te treffen als compensa
tie voor de daling van de landbouwinkomens als gevolg van de 
afbraak van de positieve monetair compenserende bedragen 
(m.c.b.'s). 
De Coördinatie Commissie constateerde dat binnen Nederland voor 
een bedrag van f 120 miljoen aan compensatiemaatregelen zal 
worden uitgegeven t.b.v. structuurversterkende maatregelen en de 
opkoop van melk. He Gemeenschap draagt hieraan 30 MECU voor 2 
jaar bij. 

He Coördinatie r ommis s i e concludeerde dat ingestemd 
kan worden met de EG-bijdrage aan de nationale com
pensatie maatregelen, die verband houden met de af
braak van positieve monetair compenserende bedra*e~ 
door Nederland in 1984. Deze bijdragen komen op !• . 
MECU in 1985 en 13,5 MECU in 1986. 

1.5. Residuen van bestrijdingsmiddelen 

De Raad zal besluiten nemen over twee richtlijnvoorstellen tot 
vaststelling van het maximumgehalte aan residuen van bestrijdings
middelen op voor menselijke voeding bestemde granen en levens
middelen van dierlijke oorsprong. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat er nog een probleem rest 
over de procedure voor wijziging van de bijlagen, waarin (het 
maximumgehalte van) de residuen van bestrijdingsmiddelen v 
opgenomen. De Commissie heeft hiervoor de procedure van het 
Permanent Planteziektenkundig Comité voorgesteld, die enkele 
Lidstaten echter niet strak genoeg is. Nederland zal niet kunnen 
instemmen met besluitvorming bij unanimiteit. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ingestemd 
kan worden met de richtlijnen betreffende residuen van 
bestrijdingsmiddelen en met gebruikmaking van de pro
cedure van het Permanent Planteziektenkundig Comité 
voor wijziging van de bijlagen van de richtlijnen, waarm 
de residuen van bestrijdingsmiddelen en het toegestane 
maximumgehalte zijn opgenomen. Nederland zal onder 
geen omstandigheid besluitvorming bij unanimiteit aan
vaarden. Elke compromisoplossing dient zo dicht moge
lijk te zijn gelegen bij bovengenoemde procedure. 



Diversen 
2 T^rdgastarief voor de tuinbouw 
De Coördinatie Commissie besprak kort de stand van zaken van dit 
dossier, aangenomen moet worden dat de Commissie binnenkort de 
procedure van artikel 93 EG ingang zal ze t ten , aangezien zij geen 
genoegen heeft genomen met de herziene gasprijs voor de 
tuinbouw. De Coördinatie Commissie beschikte niet over voldoende 
gegevens om te kunnen concluderen over de vraag of alsnog op 
korte termijn met de Commissie een gesprek over deze affaire 
moet worden gevoerd. 

2. Follow-up EUROPESE P VA O van Milaan d.d. 23/29 juli 

ad Intergouvernementele Conferentie 

De Coördinatie Commissie besprak de problematiek van de inter
gouvernementele conferentie, zoals die zich na de Europese Raad 
te Milaan aandient. Het onderwerp werd in de onderhavige verga
dering van de Coördinatie Commissie behandeld teneinde een 
discussie in de Ministerraad van 12 juli a.s. mogelijk t e maken, 
zulks in verband met de afwezigheid van een aantal bewindslieden 
vanaf volgende week. 

De Voorzitter onderscheidde drie varianten m.b.t. de inhoud van de 
intergouvernementele conferentie, die in Milaan aan de orde zijn 
geweest: 

a. De Britse variant, inhoudend een informele afspraak om inzake 
meerderheidsbesluitvorming gebruik te maken van de in artikel 1*8 
lid 3 genoemde mogelijkheid van onthouding van stemming bij 
unanimiteitsbeslissingen, die dan liggen op het gebied van de 
uitbouw van de Interne Markt. Het VK wenst v.w.b. het Europees 
Parlement niet verder te gaan dan invoering van themat ische 
beleidsdiscussies. Voorts heeft het VK een voorstel ingediend voor 
een EPS-verdrag. 

b. De Delors variant, bestaande uit wijziging van de verdragsartikelen 
57 lid 2, 99, 100 en 235 teneinde daarvoor meerderheidsbesluit
vorming in te voeren. Deze variant kan worden verrijkt met een 
verruiming van de doelstellingen van het verdrag van Rome, die 
vervolgens kan worden ingevuld met gebruikmaking van artikel 235. 
Daarnaast enige verbetering van de positie van het Europees 
Parlement, alsmede een afspraak, dit op afzienbare termijn het 
perspectief van een conferentie tot verdergaande verdragsherzien
ing stel t . Ook deze variant is vooral gericht op uitbouw van de 
Interne Markt in de ontwikkeling van het technologiebeleid. Het 
politieke winstpunt dat zij biedt is dat aldus een eers te effectieve 
bijstelling van het Verdrag van Rome zou worden bewerkstelligd. 



De Europese Unie variant, opgehangen aan het ^ rans-Duitse ont
werp" m.b.t. EPS/Europese 1 danwe! confornn de aanvankelijke 
Frans-Duitse benadering, die weer in vergaande mate aan de 
opvattingen van het Europees Parlement inzake de Europese Unie 
tegemoet kwam. Het Italiaanse ontwerp-mandaat voor de intergou
vernementele conferentie sloot hierop direct aan. 

Voorts deelde de Voorzitter mede dat op 8 juli j .1. een ambtelijke 
Benelux-concertatie heeft plaatsgevonden, die voor de bepaling van 
het Nederlandse standpunt mede van belang is. Het ligt thans in de 
bedoeling van het Luxemburgse Voorzitterschap in de Algemene 
Raad een formeel besluit te nemen tot het houden van een 
intergouvernementele conferentie op grond van artikel 236 EG. 
Aangenomen wordt dat zowel het Europees Parlement als de 
Commissie tijdig de in dit artikel genoemde adviezen zullen hebben 
uitgebracht. Voorts werd in het Benelux-overleg de gedachte van 
het Luxemburgse Voorzitterschap ondersteund dat de intergouver
nementele conferentie zal worden bemand door de Min ters van 
Buitenlandse Zaken, die bijeenkomen en marge van de zittingen van 
de Algemene Raad c.q. van de EPS-ministersbijeenkomsten. De 
zittingen zullen volgens de intenties van het Voorzit terschap 
worden voorbereid door een Comité van plaatsvervangers. He 
resultaten van de conferentie dienen door de Europese Raad van 
Luxemburg te worden vastgesteld. 
V.w.b. de agenda van de intergouvernementele conferentie blijken 
de Benelux-partners gelijksoortige opvattingen te hebben. 
Gestreefd zou moeten worden naar wijzigingen van het verdrag 
conform hierboven beschreven, verrijkte Delors-variant. Gemeend 
werd dat hoog zou moeten worden ingezet teneinde het eindresul
taa t bevredigend te doen zijn. De Britse suggesties voor pragmati
sche verbetering van de besluitvormingspraktijken zouden gereali
seerd dienen te worden bij wijze van voorlopige toepassing van de 
overeen te komen en later , na ra t i f icat ie , in te voeren verdrags
wijzigingen. 

De Coördinatie Commissie kon zich in het algemeen vinden in de.^e 
benadering. De vraag rees echter of deze aanpak niet te ambitieus 
is en zou leiden tot een scheiding der geesten. Alhoewel dit gevaar 
werd onderkend meende de Coördinatie Commissie dat de ambities 
in deze fase niet te zeer moeten worden aangepast aan de 
standpunten van de meest terughoudende Lidstaten. 
Door sommige leden van de Coördinatie Commissie werd bepleit 
om pragmatische verbeteringen in de besluitvormingspraktijk, die 
op eenvoudige wijze fbv. door aanpassing van het reglement van 
orde van de Raad) kunnen worden gerealiseerd, zo spoedig mogelijk 
in de Raad uit te onderhandelen en in te voeren. Na enige discussie 
meende de Coördinatie Commissie echter dat hiertoe om tact ische 
redenen voorlopig niet moet worden overgegaan, aangezien zulks 
de druk op verdragswijziging zou doen afnemen, ^an bovenom
schreven voorlopige toepassing-figuur werd derhalve voorshands de 
voorkeur gegeven. 
Tenslotte besprak de Coördinatie Commissie de wijze waarop de 
eventuele totstandkoming van een EPS-Verdrag zou worden voor
bereid. De Coördinatie Commissie meende dat het Comité van 



plaatsvervangers zich in deze het beste door de adviezen van het 
Comité Politique zou kunnen laten leiden. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat ^oor de 
Algemene Raad besluiten dienen te worden genomen 
over de organisatie en de agenda van de intergouverne
mentele conferentie. Zij meende dat deze conferentie 
zou kunnen worden gehouden bij vorme van bijeenkom
sten van de Ministers van Buitenlandse Zaken, die 
daartoe in een apart onderhandelingskader bijeenkomen 
ter gelegenheid van de normale zittingen van de Alge
mene Raad en de EPS. He bijeenkomsten worden voor
bereid door een Comité van plaatsvervangers, dat het 
Comité Politique om advies zou kunnen verzoeken 
v.w.b. EPS-aspecten. He Europese Raadszitting te L u 
xemburg zal het onderhandelingsproces moeten bezege
len. 
T.a.v. de inhoudelijke aspecten concludeerde de Coördi
natie Commissie dat institutionele herzieningen de 
hoofdmoot van de conferentie zouden moeten vormen. 
Tevens zou gestreefd moeten worden naar verruiming 
van het werkingsgebied van het EG-verdrag en naar een 
vergroting van de invloed van het Europees Parlement. 
Bij het totstandkomen van een dergelijk pakket zou 
voorts ook aan de Europese Politieke Samenwerking een 
verdragsbasis kunnen worden gegeven. 

ad Europa van de Burgers 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat het wense
lijk is dat tijdens de Algemene Raad een instantie wordt 
aangewezen welke toezicht houdt op de tenuitvoerleg
ging van de aanbevelingen van het Adonnino-rapport. 
Deze instantie zou mede in kennis gesteld dienen te 
worden van de follow-up van de aanbevelingen die in 
dat rapport tot de nationale Regeringen worden gericht. 
Naar Nederlandse opvatting zou deze functie aan het 
Coreper kunnen worden toevertrouwd. 

ad Economische en Sociale situatie 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat van Neder
landse zijde er aan zal worden medegewerkt dat de 
ontwikkeling van het EMS zijn passende plaats kan 
innemen onder de terreinen die in de Gemeenschap tot 
verdere ontwikkeling worden gebracht. 

ad Voltooiing van de Interne Markt 

De Coördinatie Commissie constateerde dat de Europese Raad aan 
de Raad de organisatievan de uitwerking van het Witboek heeft 
opgedragen. Ook doen zich op dit stuk managementsproblemen voor 
vanwege de veelheid van onderwerpen, die bovendien door verschil
lende vakraden plegen te worden behandeld. De Interne Marktraad 
dient voor de nodige samenhang te zorgen, terwijl ook voor het 
Coreper een belangrijke taak is weggelegd. 



De Coördinatie Commissie concludeerde dat tijdens de 
Algemene Raad voorzieningen dienen te worden getrof
fen m.b.t. de tenuitvoerlegging van het werkprogramma 
neergelegd in het Witboek. Daarbij dient rekening te 
worden gehouden met de prioriteiten die in de conclu
sies van de Europese Raad van Milaan worden gesteld. 
(Zie echter tevens de conclusie ad Techologie 
hieronder). De ambitieuse opzet van het Commissiedo
cument dient maximaal te worden gehonoreerd. Het 
actieve toezicht op de tenuitvoerlegging van het Wit
boek zal bij de Interne Marktraad dienen te berusten: 
het Coreper dient de Raadsdiscussie terzake dient voor 
te bereiden. 

ad Technologie 

Van Nederlandse zijde zal er in de Algemene Raad toe 
worden bijgedragen dat die onderdelen van het werkplan 
inzake de Interne Markt die voor de ontplooing van het 
technologiebeleid van belang zijn binnen H e hütst mo
gelijke termijn ten uitvoer worden gelegd. De verval
termijnen in het werkplan zullen met het oog hierop 
extra aandacht ontvangen. 

Voorbereiding EUR EK A-BIJEENKOMST te Parijs d.d. 17/18 juli 
1985 

De Franse Regering heeft de EG-partners , de Europese Commissie 
alsmede Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland uitgeno
digd voor een conferentie op Ministerieel niveau over Eureka, 
aangemerkt als een ad hoe Comité , die op 17 juli a.s. te Parijs zal 
plaatsvinden. De Ministerraad besloot reeds dat van Nederlar 
zijde aan deze conferentie zou worden deelgenomen. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat het Franse initiatief 
vele vragen oproept. In dit verband werd gewezen op de samenhang 
met het EG-beleid t .a.v. de Interne Markt, met de ontwikkeling van 
een technologie-beleid met het (precompetit ieve) onderzoekbeleid 
van de Gemeenschap en met de mogelijkheden van EG-financiering. 
De Coördinatie Commissie meende dat de problematiek als volgt 
kon worden onderscheiden. Enerzijds dienen voorwaardenscheppen
de maatregelen te worden getroffen die het klimaat voor technolo
gische innovatie in Europa verbeteren. Deze maatregelen liggen in 
de sfeer van voltooiing van de Interne Markt en behoren bij uitstek-
tot de EG-bevoegdheid. Anderzijds wordt thans gezocht naar 
technologische samenwerking binnen Europa, die zowel gericht is 
op de precompeti t ieve fase als op commerciële projecten (bv. de 
Airbus). De Coördinatie Commissie meende dat de bemoeienis van 
de Gemeenschap met deze laa ts te categorie minder evident was, 
aangezien dergelijke projecten voornamelijk door bedrijven dienden 
te worden gedragen. Hoogstens bestaat er in de commercialisatie-
fase een verband met de inspanningen van de Gemeenschap tot 
voltooiing van de Interne Markt en verbetering van de concurren
tiepositie. 



Daarentegen zou de Gemeenschap v.w.b. precompet i t ieve projec
ten een belangrijke rol kunnen spelen (ook f inancieel) , waarbij 
overigens samenwerking met derde landen niet uitgesloten moet 
zijn. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat te Pari js geen 
besluiten zullen worden genomen over de financiering. Hoogstens 
zal gesproken worden over f inanrier ingsmodali tei ten. 

De Coördinatie Commiss ie concludeerde dat Nederland 
aan de Flureka-conferentie te Pari js zal deelnemen op 
basis van een nota, die door de Ministeries van Onder
wijs en Wetenschappen en H^onomische Zaken wordt 
voorbereid en die op 10 juli a .s . in in terdepar tementaa l 
overleg zal worden afgerond. Deze nota zal vooral 
ingaan op de soort van projecten waarin Nederland zou 
kunnen part ic iperen. 

Voor het overige concludeerde de Coördinat ie C o m m i s 
sie dat van Nederlandse zijde een tweesporenbeleid kan 
worden gevolgd door enerzijds de ac t iv i t e i t en t e rzake 
van de Commiss ie binnen de Gemeenschap t e onder
steunen en door anderzijds deel te nemen aan Eureka. 
Hierbij ware te t rachten zoveel mogeli jk ' 'bruggen t e 
slaan" naar de Gemeenschap . Teneinde het ineenvloeien 
van beide ac t iv i t e i t en te bevorderen zou vermeden 
dienen t e worden dat Frankri jk ook na deze open 
confe ren t ie op permanente basis de cen t r a l e rol in het 
ad hoe C o m i t é zou blijven spelen. Bevorderd zou dienen 
te worden dat de EG-Commiss i e in de opzet van dit ad 
hoe C o m i t é uiteindelijk een belangri jke rol toeva l t . 
Overigens a c h t t e de Coördinat ie Commiss ie d i rec te 
Gemeenschapsbemoeien is met projecten in de c o m m e r 
c i ë l e fase minder voor de hand t e liggen dan a c t i v i t e i 
ten in de p recompe t i t i eve f a se . 
T .a .v . de f inanciering merk te de Coördinat ie Commiss ie 
op dat in Pari js geen c o n c r e t e discussie over bedrage^ 
te verwachten i syWanneer la te r zou mogen blijken dat 
de bestaande nat ionale of communauta i re f inanciële 
kaders overschreden dreigen t e worden zal hierover 
besluitvorming in de Ministerraad noodzakelijk zijn. 

DGES, 8 juli 1985 


