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3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. S maart 19 8 3 (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 8 maart 1983, nr.66610, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat naar verluidt de Europese Commissie bij monde 
van commissaris Davignon tijdens de eerstvolgende 
Europese Raad de mening van de regeringsleiders 
zou willen peilen inzake een gemeenschappelijke 
industriepolitiek (conclusie 1 . 1 ) . Economische 
Zaken vreest dat, aangezien de Europese Commissie 
geen formeel voorstel heeft gedaan, deze aanpak 
de werkwijze van de EG aantast. Spreker verwacht 
op grond van recent verkregen informatie echter 
niet dat commissaris Davignon zal aandringen op 
een uitvoerige behandeling van dit onderwerp in 
de Europese Raad. 

Minister Van Aardenne acht 
oplettendheid geboden. Indien tijdens de Europese 
Raad een discussie zal worden gevoerd naar 
aanleiding van de uiteenzetting van commissaris 
Davignon over de Europese sectorpolitiek, is het 
gevaar aanwezig dat op communautair niveau de weg 
van het protectionisme zal worden ingeslagen. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent 
onder verwijzing naar het besprokene in de 
coördinatiecommissie inzake de voorbereiding van 
de Europese verkiezingen in 1984 (conclusie 1.3) 
dat voor wat betreft de voorlichting rond deze 
verkiezingen niet dezelfde weg moet worden 
bewandeld als de vorige keer, toen aan de 
commissie-Vondeling een bedrag van f.8 min 
beschikbaar is gesteld. Hij vraagt de raad ermee 
in te stemmen een voorstel om middelen ter 
beschikking te stellen aan een coördinerende 
organisatie, bijv. de Europese beweging, voor te 
leggen aan de voorlichtingsraad en vervolgens via 
de coördinatiecommissie door te geleiden naar de 
raad. 

Minister Rietkerk vraagt of staats
secretaris Van Eekelen op 2 mei a.s. tijdens de 
UCV in de Tweede Kamer tevens zal meedelen dat 
het tellen van de stemmen zal plaatsvinden op de 
verkiezingsavond en de resultaten geheim zullen 
worden gehouden tot na het weekeinde. Daarvoor is 
geen wetswijziging nodig, maar het is van belang 
ter vermijding van problemen zeker te zijn van 
politieke steun voor deze werkwijze. Staats
secretaris Van Eekelen antwoordt bevestigend. 
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Minister Schoo deelt de bezwaren die 
minister Van Aardenne heeft geuit tegen een 
protectionistisch industriebeleid binnen de 
Gemeenschap, omdat daaraan met name voor 
ontwikkelingslanden schadelijke gevolgen zullen 
zijn verbonden. De financiële gevolgen ervan 
zullen uitsluitend in geval er sprake is van 
werkelijk vervangend beleid, in aanmerking kunnen 
komen voor toerekening aan het plafond van 
ontwikkelingssamenwerking. Indien een sectorale 
aanpak tot protectionisme zal leiden, is daarvan 
geen sprake. Spreekster twijfelt eraan of de 
financiële consequenties verbonden aan een 
LGO-status (landen en gebiedsdelen overzee) voor 
Groenland (punt 1 . 5 ) , kunnen worden toegerekend 
aan de begroting van Ontwikkelingssamenwerking, 
omdat het inkomen per hoofd van de bevolking in 
Groenland ongeveer het dubbele bedraagt van dat 
in de Nederlandse Antillen. 

Staatssecretaris Van Eekelen erkent dat 
de opvattingen van commissaris Davignon tot 
problemen van protectionistische aard kunnen 
leiden voor wat betreft de externe communautaire 
betrekkingen, maar daar staat tegenover dat zij 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan een 
versterking van de interne communautaire 
samenhang. Indien de subsidies aan onderzoek die 
nu op nationaal niveau worden verleend, zullen 
worden gebundeld en voortaan over de verdeling 
ervan op communautair niveau zal worden beslist, 
is er sprake van vervangend beleid. Bovendien zou 
dit het voordeel met zich meebrengen dat wordt 
voorkomen dat deze subsidies elkaar overlappen. 
Ten aanzien van de kwestie van de toerekening van 
de financiële consequenties aan de verschillende 
begrotingshoofdstukken is nader overleg gewenst 
tussen de meest betrokken departementen. 

Minister Van Aardenne handhaaft zijn 
bedenkingen tegen de hoofdlijnen van een 
gemeenschappelijke industriepolitiek, zoals die 
naar verwachting tijdens de Europese Raad zullen 
worden uiteengezet. Hij sluit niet uit dat zij 

? ow^ru*. m e t name voor Frankrijk voordelig zullen zijn. 
•* Spreker meent voorts dat deTvoorgestelde 

pwma_n*^bo conclusie met betrekking tot de demonstratie-
^ ^ « . v ^ A ^ s p r o j e c t e n op het gebied van de energie (punt 1.6) 

afwijkt van de Nederlandse instructie ten behoeve 
van de vergadering van de permanente 
vertegenwoordigers bij de EG die op 9 maart jl. 
heeft plaatsgevonden. 



Zeer Geheim -16- MR 11 maart 1983 
(pt.3c) 

Staatssecretaris Van Eekelen zet uiteen 
dat er nog geen overeenstemming over bestaat de 
steun voor demonstratieprojecten op het gebied 
van de energie gedurende een periode van vijf 
jaar te continueren. Op initiatief van 
commissaris Davignon en onder het Westduitse 
voorzitterschap is voorlopig slechts de eerste 
tranche vastgesteld. De daarmee gemoeide bedragen 
zijn voor wat betreft 1982 al goedgekeurd en voor 
wat betreft 1983 al op de begroting gevoteerd, 
zodat daartegen voor dit jaar geen bezwaren meer 
kunnen worden gemaakt. 

Minister Winsemius twijfelt aan de 
mogelijkheid om op het gebied van het onderzoek 
de communautaire samenhang te versterken. Een 
communautair sectorbeleid slaagt slechts 
voorzover het betrekking heeft op bijv. 
gemeenschappelijke prijzen, de vaststelling van 
quota of de sanering van bedrijven. Op het 
terrein van de innovatie is de kans van slagen 
zeer klein, temeer omdat blijkt dat ook op 
nationaal niveau de samenwerking tussen bedrijven 
op dit terrein moeilijk tot stand komt. 

Staatssecretaris Van Eekelen roept in 
herinnering dat Nederland heeft ingestemd met de 
fondsen die op de begroting voor 1982 waren 
gevoteerd voor informatica-onderzoek en het 
onderzoek dat plaatsvindt op gebieden waar geen 
sprake is van onderlinge concurrentie. 

Minister Ruding hecht eraan te 
verklaren dat de voorlichtingsactiviteiten ten 
behoeve van de Europese verkiezingen niet exogeen 
zullen worden gefinancierd. Hij stelt voor aan de 
conclusie onder het eerste gedachtenstreepje op 
blz.3, geheel in lijn met het besluit van de REZ 
van 25 februari jl., toe te voegen dat de raad, 
voordat tot uitbreiding van de middelen zal 
worden besloten, zal beslissen over de 
compensatie die voor de extra afdracht
verplichtingen aan de EG zal worden verleend ten 
laste van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. 

Minister Braks deelt mee dat onder meer 
naar aanleiding van de op 8 en 9 maart jl. 
plaatsgevonden vergadering van de Landbouwraad 
nieuwe feiten zijn te melden met betrekking tot 
de gemeenscnappelijke landbouwpolitiek en de 
toetredingsonderhandelingen. Het Europese 
Parlement heeft geadviseerd de landbouwprijzen 
met 7% te verhogen. Spreker heeft zijn 
teleurstelling uitgesproken over dit 
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onverantwoorde en ongenuanceerde advies. Hij 
vreest dat het gezag van het Europese Parlement 
er niet door zal toenemen. De ontwikkeling van de 
EG-landbouwuitgaven voor 1983 baart grote zorgen. 
Door commissaris Tugendhat, belast met de 
financiën, worden verontrustende berichten 
dienaangaande naar buiten gebracht. Spreker heeft 
de Europese Commissie gevraagd op korte termijn 
een aanvullende notitie op te stellen aangaande 
de te verwachten uitgavenontwikkeling. In het 
kader van de voorbereiding van de Europese Raad 
is voorts gesproken over de handelspolitiek en de 
financiële gevolgen van de toetreding van Spanje, 
met inbegrip van een eventuele aanpassing van het 
beleid ten aanzien van de Middellandse-Zee -
produkten. Indien de Europese Raad zich niet zal 
uitspreken over een tweetal vragen die in dit 
verband zullen worden voorgelegd, zal de 
toetreding van Spanje ernstig worden bemoeilijkt. 
Spreker acht het voorts noodzakelijk dat bij een 
eventuele statuswijziging van Groenland de 
toegang tot de Groenlandse visserijwateren 
gewaarborgd blijft. Dit is met name voor 
Nederland van grote betekenis, omdat in geval er 
veranderingen in de afgesproken toegangsrechten 
zouden worden aangebracht, het moeizaam bereikte 
EG-visserijakkoord op losse schroeven zal komen 
te staan. Spreker is het eens met de opmerking 
van minister Ruding, maar vraagt zich af of nu al 
moet worden vastgelegd op welke wijze een 
uitbreiding van de communautaire middelen over 
alle betrokken departementen zal worden verdeeld. 

De minister-president wenst in verband 
met zijn bezoek aan de Verenigde Staten te 
beschikken over voldoende informatie over de 
landbouwprijsvoorstellen en daarmee verband 
houdende onderwerpen die in de betrekkingen 
tussen de EG en de VS een rol spelen. Hij is het 
voorts eens met de opmerking van minister Ruding 
dat de conclusie met betrekking tot de 
uitbreiding van de eigen middelen vooruitloopt op 
de afspraken die in de REZ zijn gemaakt, omdat de 
suggestie wordt gewekt dat er al een keuze zou 
zijn gemaakt uit de ter beschikking staande 
prioriteiten. Spreker acht het voorts gewenst dat 
zal worden nagegaan hoe het beeld van de netto-
bijdragen van de lidstaten aan de EG eruit zal 
zien, indien de monetair compenserende bedragen 
in de berekeningen zullen worden betrokken. 
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Minister Van den Broek is verbaasd over 
de uitlatingen die minister Braks na afloop van 
de Landbouwraad aan de pers heeft gedaan en 
waarin deze te kennen heeft gegeven dat hij, los 
van de politieke overwegingen en louter bezien 
vanuit het belang van de landbouw, geen 
voorstander is van de uitbreiding van de EG met 
Spanje en Portugal. Spreker acht deze uitspraken 
in strijd met het regeringsstandpunt inzake de 
toetreding, omdat terzake de politieke en 
landbouweconomische overwegingen niet kunnen 
worden gescheiden. 

Minister Braks zet uiteen dat hij 
slechts heeft willen aangeven dat voor het 
functioneren van het gemeenschappelijk landbouw
beleid, de toetreding van Spanje en Portugal op 
dit moment ongelegen komt. 

Minister Van den Broek meent dat moet 
worden voorkomen dat twijfel wordt gezaaid over 
de intenties van het beleid van de Nederlandse 
regering, ook al kan niet worden ontkend dat de 
toetreding grote problemen met zich mee zal 
brengen voor de gemeenschappelijke landbouw
politiek . 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de door de minister-president aangesneden 
onderwerpen in het kader van de voorbereiding van 
de komende Europese Raad, al in de coördinatie
commissie aan de orde zijn. De behandeling van de 
toekomstige financiering van de Gemeenschap 
vordert slechts langzaam. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de volgende aantekeningen: 

1° Indien tijdens de Europese Raad de onlangs 
door commissaris Davignon uitgesproken 
opvattingen inzake het gemeenschappelijk 
industriebeleid aan de orde zullen komen 
(punt 1 . 1 ) , zal van Nederlandse zijde 
terughoudend worden gereageerd met het oog op 
mogelijke protectionistische aspecten. 

2° De voorlichtingsraad zal advies worden 
gevraagd inzake de voorlichtingsactiviteit ten 
behoeve van de Europese verkiezingen 
(punt 1 . 3 ) . De financiële middelen die 
eventueel door de overheid ter beschikking 
zullen worden gesteld voor deze activiteiten, 
zullen in geen geval exogeen worden 
gecompenseerd. 
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3° Er zal interdepartementaal overleg worden 
gehouden over de toerekening van de kosten die 
zijn verbonden aan een LGO-status van 
Groenland aan de verschillende begrotings
hoofdstukken . 

De raad stemt hiermee in. 

3 d. Hulpverlening aan Surinamers 

De minister-president deelt mee een 
brief te hebben ontvangen van de stichting fonds 
slachtoffers schending mensenrechten Suriname, 
waarin wordt gevraagd om overheidssubsidie ten 
behoeve van de hulpverlening aan Surinamers die 
ten gevolge van de recente politieke 
ontwikkelingen in Suriname in moeilijkheden zijn 
gekomen. Hij meent dat op dergelijke verzoeken 
terughoudend moet worden gereageerd, omdat het 
niet tot de taak van de overheid kan worden 
gerekend steun te verlenen aan dergelijke acties 
die een puur humanitair karakter dragen. Minister 
Schoo is het met de woorden van de minister
president eens. 

De raad stemt ermee in terughoudendheid 
te betrachten bij verzoeken om overheidssubsidie 
aan instanties die zich inzetten voor de hulp
verlening aan Surinamers die naar aanleiding van 
de gebeurtenissen in december 1982 in Suriname in 
moeilijkheden zijn gekomen. 

3 e. NRC-verslag over de behandeling van een 
Nederlands onderdaan in Suriname 

Minister Van Aardenne wil vernemen of 
de Nederlandse regering acties zal ondernemen 
naar aanleiding van het krantebericht 
dd. 9 maart jl. over een Nederlandse vrouw die in 
Suriname geestelijk en fysiek zou zijn gemarteld. 
Minister Van den Broek zegt toe deze kwestie 
ader te zullen onderzoeken. 


