
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-en 

Associatieproblemen d.d. 8 oktober 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. 8 

oktober 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Intergouvernementele Conferentie 

2. Voorbereiding Industrie/Staalraad d.d. 17 oktober 1985 

2.1« Regime voor de staalmarkt na 1985 

2.2. Staalakkoord EG-VS na 1985 

2.3. Diversen 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integ
ratie- en Associatieproblemen d.d. § oktober 1985 

I # Intergouvernementele Conferentie 

Aangezien 15 oktober a.s. de termijn afloopt waarbinnen voorstel
len kunnen worden ingediend t.b.v. de Intergouvernementele Con
ferentie, dient besloten te worden of Nederland zulke voorstellen 
zal deponeren en zo ja, welke. De Coördinatie Commissie overwoog 
dat indiening van teksten geboden lijkt zowel om de initiërende rol 
van Nederland in deze excercitie te onderstrepen als ter verster
king van de taktische positie van de delegatie in de onderhandelin
gen. 
De Coördinatie Commissie nam kennis van de stand van de 
besprekingen in de voorbereidende groep. In het algemeen werd 
vastgesteld, dat deze besprekingen niet ongunstig lijken te verlo
pen. Op 21 oktober a.s. zal de Intergouvernementele Conferentie 
op Ministerieel niveau een discussie wijden aan de diverse tekst
voorstellen, die door de individuele Lidstaten en de Commissie 
zullen zijn voorgelegd. 
De Coördinatie Commissie besprak vervolgens de tekstvoorstellen, 
die van Nederlandse zijde zouden kunnen worden ingebracht. Voor
op staat daarbij, dat het om werkteksten gaat, waarvan de juri
dische vormgeving en redaktie eerst in een later stadium van de 
besprekingen te Brussel zijn beslag kan krijgen. In deze fase van de 
Intergouvernementele Conferentie is van primair belang, dat Ne
derland eigen wensen in Brussel op tafel legt, teneinde die in de 
onderhandelingen een plaats te geven. 
De Coördinatie Commissie kwam tot de conclusie dat er in het 
licht van recente Commissievoorstellen m.b.t. de Interne Vla 
geen directe aanleiding meer bestond om het Nederlandse wens 
m.b.t. toepassing van gekwalificeerde meerderheid in artikel 100 
en verwante artikelen te handhaven. De Nederlandse delegatie zal 
echter onze voorkeur voor meerderheidsbesluitvorming t.a.v. het 
bewuste artikel blijven onderstrepen, maar niet in de weg staan aan 
een voortvarende behandeling van het Commissievoorstel betref
fende de Interne Markt, dat tevens de materie van de besluit
vorming dekt. Ook acht te de Coördinatie Commissie een Neder
lands tekstvoorstel over de concertatieprocedure tussen de Raad en 
het Europees Parlement voorshands niet opportuun in het licht van 
het aangekondigde Commissievoorstel terzake. Tenslotte meende 
de Coördinatie Commissie dat de Nederlandst tekst inzake het 
hoofdstuk Technologie niet integraal behoeft te worden ingediend, 
maar gebruikt zal worden om het Commissievoorstel m.b.t. deze 
sector op onderdelen aan te vullen of te verbeteren. 

De Coördinatie Commissie acht te het daarentegen aangewezen 
t.a.v. van een aantal onderwerpen tekstvoorstellen in te dienen. 
Met het oog op een meer frequente delegatie van de Raad aan de 
Commissie zal een nieuw artikel 154 EEG worden voorgesteld. Aan 
de Commissie zal worden verzocht voorstellen te doen om de 
beheerscomitéprocedures te standaardiseren, teneinde verdere pro
liferatie tegen te gaan. Voorts zullen teksten worden ingediend 
m.b.t. artikel 235 EEG (vergemakkelijking van besluitvorming op 



nieuwe beleidsterreinen) en de ar t ikelen 10 en 11 ^resp. omvang van 
de Europese Commiss ie en wijze van benoeming van haar Iedere 
van het Fus ieverdrag . Tens lo t te meende de Coördinat ie Commissie 
da t Nederland voorstel len zou moeten indienen t .a .v . de mate r i ë le 
be le ids ter re inen van de Ontwikkel ingssamenwerking van de Ge
meenschap en be t re f fende cu l tu re le a spec ten . 

De Commiss ie concludeerde dat in de In tergouverne
men te l e Confe ren t ie vóór de verval termijn van 1 5 okto
ber t eks tvoors te l len zullen worden ingediend m.b. t . : 

a r t ike l 15^ nieuw) 
ar t ike l 235 van het Verdrag van Rome , alsook 
aangaande 
a r t ike l 10 en 
a r t ike l 11 van het Fus ieverdrag . 

Met be t rekking t o t he t m a t e r i ë l e beleid zullen van 
Neder landse zijde thans t eks ten worden overgelegd aan
gaande de Ontwikkel ingssamenwerking en cu l tu re l e a s 
pec ten in de Gemeenschap . 

De inhoud van die t eks t en is in de bijlage weergegeven . 
Zij zullen voor he t over ige he t ka rak t e r van w e r k t e k 
s ten b e z i t t e n . 

2. Voorbereiding INDUSTRIE/STAALR AAO d.d. 17 oktober 1985 

Algemeen 
De Coörd ina t i e Commiss ie voerde de besprekingen over dit agenda
punt aan de hand van de conclusies van de I n t e r d e p a r t e m e n t a l e 
C o n t a c t Commiss ie d.d. 4 oktober j .1 . (zie bijlage) 

2 . 1 . Reg ime voor de s t a a l m a r k t na 1985 

Aangezien de s teuncodex voor de i jzer- en s taa l indus t r ie eind 1985 
zal aflopen dient de Gemeenschap zich t e beraden over he t 
even tue le s t eunreg ime in 1986. 
De Coörd ina t ie Commiss ie was van oordeel da t Neder land in de 
Raad onverminderd voors tander zal moe ten blijven van een a lge 
heel verbod op s teun na 1985, m e t ui tzonder ing van steun voor 
onderzoek en ontwikkeling en mi l ieus teun. V.w.b. het Commiss ie 
voorstel inzake mark tordening s t a a t Neder land positief. 

De Coörd ina t ie Commiss ie concludeerde to t bevest iging 
van de ICCE-conclusies van 4 oktober . 

2.2. Staalakkoord EG-VS na 1985 

De Commissie zal de Raad inlichten over de stand van de bespre
kingen met de VS over de handelsbetrekkingen op s taalgebied na 
1985. 
De Coördinat ie Commissie was van oordeel da t de e x t r e m e Ameri
kaanse eisen t e r zake moeten worden afgewezen. De stand van de 
besprekingen met de VS biedt ech te r in deze fase nog onvoldoende 
aanknopingspunten voor een definitief oordeel over het s t aa la r ran-
gement met de VS na 1985. 



De Coördinatie Commissie onderschreef de ICfT CMWI 

clusies n.1. dat Nederland een krachtige stelüngname 
van de Commissie in de lopende staalonderhandeüngen 
met de VS ondersteunt. Naar aanleiding van het Com
missieverslag in Comité 113 zal Nederland zich nader 
beraden over de in de Raad in te nemen opstelling. 

2.3- Oiversen 
Z nTet-energetische delfstoffen 

Dit onderwerp is van de agenda van de Interne Markt verplaatst 
naar de agenda van de onderhavige Raad. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusies 
van 11 december 1984, inhoudende dat Nederland kan 
instemmen met de ontwerp-verordening inzake de pro
gramma's van de exploi ta t ie van nie t -energet ische delf
stoffen op het grondgbied van de Lidstaten zij het dat 
het voor het programma geraamde bedrag te weten 10 
MECU, als indicat ief maximum van drie jaar wordt 
beschouwd. 

3. Diversen 

DIE, 7 oktober 1985 



Ontwerp-Verdragsteksten, door Nederland in te dienen in de Inter
gouvernementele Conferentie 

A. Institutionele bepalingen 

1. Artikel 1 5fr (nieuw) 
De Raad zal in de maatregelen die hij neemt waar mogelijk nadere 
regelgeving delegeren aan de Commissie. 

2. Artikel 235 
Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in 
het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen 
van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in 
de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met 
eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen. 
Indien, onverminderd het bepaalde in artikel 155, vierde streepje, 
ter uitvoering van de door de Raad vastgestelde maatregelen 
nadere regelingen noodzakelijk zijn, beslist de Raad daarover met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de 
Commmissie en na raadpleging van de Vergadering, 

3. Artikel 10, lid 1 van het Verdrag tot instelling van een Raad en een 

Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben. 

De Commissie bestaat uit twaalf leden, die op grond van hun 

algemene bekwaamheid worden gekozen en die alle waarborgen 

voor onafhankelijkheid bieden. 

4. Artikel 11 van het Verdrag tot instelling van een Raad en een 
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben. 
De Voorzitter van de Commissie wordt in onderlinge overeen
stemming door de Regeringen der Lidstaten benoemd na raadple
ging van de Vergadering. 

De Voorzitter zal bij de aanvang van zijn ambtsperiode in de 
Vergadering verschijnen en door deze in zijn ambt worden beve
stigd. 
De overige leden van de Commissie worden in onderlinge ov
ereenstemming door de Regeringen van de lidstaten benoemd, op 
voorstel van de aangewezen voorzitter. 
Het mandaat van de leden van de Commissie duurt vier jaar. Ze 
zijn hernoembaar. 



B. Materieel beleid 

1. De Ontwikkelingspolitiek van de Gemeenschap 'nieuw) 

In overeenstemming met de overweging vermeld in de pre-ambule 

van dit Verdrag beoogt de Gemeenschap, naast de individuele 

Lidstaten, een bijdrage te leveren aan een verbetering van de 

levensomstandigheden van de bevolkingen in de ontwtkkelingslan 

den. Daartoe geeft de Gemeenschap zich bij haar activiteiten 

steeds rekenschap van de gevolgen van haar beleid ten opzichte van 

ontwikkelingslanden en tracht zij negatieve gevolgen van de 

activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen of te ondervangen. 

Meer in het bijzonder heeft het ontwikkelingsbeleid van de Ge

meenschap tot doel bij te dragen tot 

a. de verbetering van de voedselsituatie en voedselvoorziening 

in ontwikkelingslanden 

b. de bevordering van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden 

c. de ontplooiing van de mens onder respectering van de cultu

rele identiteit 

d. de bescherming van het milieu en het herstel van het 

natuurlijk evenwicht 

e. een verantwoord gebruik van energiebronnen en delfstoffen 

f. de vergroting van de wetenschappelijke en technologische 

Tot het bereiken van de doelstellingen genoemd in artikel 1 kan de 

Gemeenschap voedselhulp en noodhulp verstrekken, kan zij finan

ciële en technische samenwerking aangaan en een preferentiële 

behandeling verlenen op de terreinen van haar bevoegdheid aan de 

ontwikkelingslanden. 

De Raad bepaalt op voorstel van de Commissie met gekwalificeer

de meerderheid de algemene voorwaarden waaronder de financiële 

en technische hulp zijdens de Gemeenschap wordt verleend, alsme

de voedselhulp wordt verschaft en het beheer van de voedselhulp 

wordt gevoerd door de Commissie. 

kennis in ontwikkelingslanden 

Artikel 2 

Artikel 3 



Artikel * 

De in artikel 2 genoemde samenwerkingsvormen kunnen ook onder
werp uitmaken van door de Gemeenschap te sluiten internationale 
overeenkomsten. 

Indien moet worden onderhandeld over akkoorden met ontwik

kelingslanden, doet de Commissie aanbevelingen aan de Raad die 

haar machtigt de vereiste onderhandelingen te openen. He Com

missie voert deze onderhandelingen in overleg met een speciaal 

comité door de Raad aangewezen, om haar daarin bij te staan en 

binnen het raam van de richtlijnen welke de Raad haar kan 

verstrekken. 

Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in lid 2 besluit de 

Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 

Artikel 5 

De Gemeenschap houdt bij optreden m.b.t. de ontwikkelingslanden 

naar vermogen rekening met het ontwikkelingsbeleid van de Lidsta

ten en met de activiteiten van andere op het gebied van de 

ontwikkelingssamenwerking werkzame staten en internationale 

gouvernementele dan wel non-gouvernementele organisaties. Bij de 

tenuitvoerlegging van de in artikel 2 genoemde activiteiten in 

internationale organisaties treden de lidstaten gezamenlijk op. De 

Commissie doet aan de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen besluit, voorstellen betreffende de draagwijdte en de 

uitvoering van dat gezamenlijke optreden. 



2. Artikel 116(bis) Het technologiebeleid (nieuw) 

(Deze tekst wordt voorshands niet integraal ingediend, maar dient 
als materiaal voor de besprekingen inzake het Commissievoorstel 
over de technologie). 

artikel 1 
De lidstaten erkennen de noodzaak van een gemeenschappelijke 
inspanning ter beheersing van nieuwe technologieën voor de hand
having van de concurrentiepositie van ondernemingen in de Ge
meenschap op de wereldmarkt, en beschouwen hun technologiebe
leid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Zij 
plegen met elkaar en met de Commissie overleg over de naar 
omstandigheden te nemen maatregelen, en brengen passende coör
dinatieprocedures tot stand. 

artikel 2 

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van 

de Vergadering, met eenparigheid van stemmen ter bevordering van 

het in het eers te lid omschreven oogmerk kaderregelingen c.q. 

programma's vaststellen. 

artikel 3 

De besluiten voorzien in het voorafgaande lid genoemde kaderrege

lingen c.q. programma's worden door de Raad - onder inachtneming 

van art . 155 (nieuw) - met gekwalificeerde meerderheid van stem

men vastgesteld. 

artikel 

De Gemeenschap brengt, binnen de bepalingen van het Verdrag, 

t.b.v. technologische samenwerkingsvormen de organisatie-en fi

nancieringsmodaliteiten tot stand die het meest doelmatig zijn 

voor de uitvoering van het in het voorafgaande leden gestelde. 

artikel 5 
De Gemeenschap neemt bij haar activiteiten terzake de relevante 
werkzaamheden inacht van de lidstaten, van de op hun grondgebied 
werkzame bedrijven en instellingen van landen, niet zijnde lidsta
ten van internationale organisaties en van overige in aanmerking 
komende bi- en multilaterale samenwerkingsverbanden. 
In de mate waarin dit vereist is voor de gewenste doelmatigheid, 
werkt de Gemeenschap daarmee samen. 

artikel 6 
Aangaande de internationale samenwerking genoemd in lid 5, kan 
door de Gemeenschap internationale overeenkomsten worden geslo
ten. Hierbij zijn van toepassing de procedures als omschreven in 
artikel 101 Euratom. 



Artikel betreffende culturele aspecten (nieuw) 

artikel 1 

La Communauté contribue, dans l'exercice de ses compétences, à 

l'affirmation de l'identité culturelle européene et à la promotion 

des valeurs culturelles communes, tout en reconnaissant les iden

tités culturelles des états membres et le caractère spécifique des 

biens et services culturelles. 

artikel 2 

Dans la poursuite des objectifs visés au paragraphe 1, la coopéra

tion la plus large sera recherchée avec d'autres pays européens 

notamment au sein du Conseil de l'Europe, et avec les autres 

organisations internationales compétentes dans le domaine de la 

culture. 


