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onderwero: evaLuatie eurooese raad dubLin 3 -4 december 1934 1 

deze eurooese raad, die de eerste sinds Lange tijd was die 
zich niet behoefde te buigen over het vraagstuk van de 
engeLse begrotingsbijdrage, had over het aLgemeen een Dositief 
verLooo. tot de Dositieve ounten behoorde in de eerste oLaats 
de debLokkering van de vastgeLoDen besDrekingen aangaande 
de onderhandeLingen met SDanje en oortugaL, met name op het 
Dunt van de wijn. ook het vaststeLLen van de tekst van de 
budgetdiscioLine behoorde tot de resuLtaten, aLsmede de positieve 
ontvangst die de raad gaf aan de interventie van de mo inzake 
technoLogische achterstand van de gemeenschap, het totaLe oordeelX 
zou nog gunstiger zijn uitgevaLLen, indien een aL te hardne*kice 
nationaLe opsteLLing van met name griekenLand en de brd niet .^ yf 
afbreuk had gedaan aan de atmosfeer en de bes Luitvaardiaheio 
van de raad. 
Wim^'Wê^i^ W^^M^mM ?>&&^W^ï;; ' 
toetreding 

het voornaamste en meest urgente vraagstuk betrof de vaststeLLing 
van de hoofdLijnen van de amendering van de aemeenscnaooeLijke 
marktordening voor wijn, aangezien hier de sLeuteL was geLegen 
tot debLokkering van het geheLfc toetredingsdossier, het was dui-
deLijk dat een bijsteLLing van het communautaire beLeid t.a.v. wijn 
niet aLLeen geboden was in het perspectief van de toetreding 
van spanje, maar minstens evenzeer met het ooa oo de doeLstëlling 
van een beheersing van de Landbouwuitgaven in'net aLaemeen. 
met de thans vastgesteLde hoofdLijnen voor een bijsteLLing van 
het wijnbeLeid mag worden verwacht dat een ombuiaino kan worden 
teweeggebracht in de exoLosieve groei van de uitaaven in deze 
sector, de moeizame besprekingen konden tensLottê tot een goed 
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f o einde worden gevoerd, mede door een tegemoetkomende oostelïing 
1 § van itaLie. dit Land bleek bereid de criteria voor de verdichte 
I o distiLLatie te aanvaarden, nadat overeengekomen was de grens 
~ I van de relatieve overoroduktie te verruimen van 6 naar 9 oct. 
e s> italie ging tevens akkoord met een systeem van toedeling 

van de destillatieverolichtingen aan de lidstaten waarin de 
groei boven een historisch gemiddelde een grote rol soeelt. 
de nederlandse aarzelingen OD dit punt, gezien de orecedents-
werking OD het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moesten in het 
licht van de Italiaanse aanvaarding worden overwonnen. 

veel moeilijker bleek het ook de brd te brengen tot enige 
reële bijdrage aan de sanering van de wijnmarkt, de bondskanselier 
bracht tenslotte zelfs grondwettelijke bezwaren ter tafel 
in een halsstarrig verzet tegen enige duitse participatie, 
de uiteindelijk overeengekomen tekst, die voorziet in een 
beoerking van de in de brd te destilleren hoeveelheid tafelwijn 
tot 1 miljoen hectoliter, heeft nauwelijks praktische oetekenis. 

conform de verwachting werd na overeenstemming over de wijn 
snel een akkoord bereikt over het onderhandelingsmandaat met 
betrekking tot visserij en groenten en fruit, hiermede is de weg 
vrijgemaakt voor een voortzetting van de onderhandelingen met 
de kandidaat-leden van de gemeenschap, het is de bedoeling dat 
deze onderhandelingen, die zeker nog de nodige moeilijkne^den 
zullen opleverende! voortvarendheid worden voortgezet in het 
licht van de door de eurooese raad wederom bevestigde wilsuiting 
de toetreding van beide landen op 1 januari 1936 geeffeetueera 
te zien. 

geïntegreerde mediterrane p r o g r a m m a l (gmp's) 

hoewel bekend was dat minister-president papandreou sterke 
aandacht op de gmp's zou willen ve^igen, was de eurooese 
raad nauwelijks geprepareerd OD de uitermate harde oositie 
die hij terzake bleek in te nemen en die de bereikte voortganc 
op het punt van de toetreding in de waagschaal dreigde te 
stellen, lange tijd werd door griekenland het akkoord op het 
wijndossier gekoppeld aan onvervulbare eisen van dat lancj ï.a... 

§s financiering van de gmp's #het commissievoorstel terzake, 
dat een|financiele enveloppe van ruim 6 miljard ecu over eer 
periode van 6 jaar had voorzien, had kennelijk in griekenland 
veel te hoog gespannen verwachtingen gewekt, hoewel de overige 

|| lidstaten in meerderheid bereid waren enige nadere invulling 
o o te geven van hun erkenning van het politieke belang van de 

gmo's, bleef de kloof onoverbruabaar. tussen het minimale 
griekse verlangen van olm. 5 miljard ecu en het maximale aanooo 

^| van plm. 5 a 6Ö0 miljoen alleen voor griekenland was geen overeen-
| ^ stemming te vinden, pas in het allerlaatste stadium gaf de grieKse 
g>3§ Premier te kennen zijn specifieke reserve op de toetredingsdossier 
Ê^I* op te willen geven, doch uiteraard met behoud van een algemene 
III politieke reserve oo het resultaat van de toetredinasonder-
-gps handelingen. 

i | | de ontstane moeilijkheden werden vergroot toen, na afloop van 
§1? d e z i t t i h g van de e.r., de griekse staatssecretaris oangalos 
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in een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaKen 
(die als raad van de gemeenschap bijeen kwamen ter formele 
aoedkeuring van diverse teksten) trachtte de soeci^ie^e olokkade 
óp de voortgang van de toetredingsonderhandelingen weer in ̂ et 
leven te roepen, van alle zijden is toen verklaard dat de 
conclusies van de e.r. reeds waren getrokken en dat daarin geen 
wijziging meer kon worden aangebracht, duidelijkheid o m r e n t 
de verontrustende griekse positie bestaat evenwel niet. 

comité dooge 

relatief weinig aandacht kon worden besteed aan het in terimverslag 
van het comité dooge. van meet af aan was het duidelijk dat *eti 
niet veel verder zou kunnen komen dan een kennisneming van 
dit rapport en een orocedureafspraak. deze laatste houat in dat 
het comité gevraagd wordt haar werkzaamheden voor de eerstvotce^:e 
e.r. af te ronden en dat de e.r. van juni zich in hoofdzaak 
aan deze materie, waaronder de vraag naar een evt. inter
gouvernementele conferentie, zal wijden, teleurstellend was 
dat van franse zijde werd voorgesteld deze conclusie nog 
verder af te zwakken, mede door nederlands toedoen gelukte 
het de klankkleur van de uiteindelijke conclusie in oositieve zin 
bij te stellen. 

economische en sociale situatie 

wat betreft de economische en sociale situatie in de gemeen
schap vond een algemene gedachtenwisseling plaats aan de hand 
van het recente jaarverslag van de europese commissie dat 
een grote mate van bijval verkreeg, ook van nederlandse kant. 
een langdurige, door griekenland geëntameerde discussie 
over het verschil tussen convergentie van beleid en convergentie 
van economische orestatie leidde tenslotte niet tot andere 
conclusies. 

onder ditzelfde hoofdstuk werd door de mp aandacht gevraagd 
voor enerzijds de noodzaak voortgang te maken met het ge
meenschappelijk vervoersbeleid en anderzijds de noodzaak 
te komen tot een versterking van de technologische basis 
van de gemeenschap, van beide punten is de weerslag te 
vinden in de voorzittersconclusies, met name t.a.v. de 
technologie bleek veel belangstelling te bestaan voor de 
door de mp ontwikkelde denkbeelden en via de uitnodiging 
aan de europese commissie om voor de volgende e.r. een actie
plan op dit punt te ontwikkelen wordt gehoopt het mementum 
te behouden, de interventie van de mp t.a.v. de technologiscne 
achterstand wordt u separaat toegezonden. 
hongersnood in afrika 

terecht stond de e.r. stil bij dit onderwerp, waarbij zich 
overigens wel het nadeel deed gevoelen dat geen algemeen 
aanvaard cijfermateriaal aan de discussie ten grondslag lag. 
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bepalen dat de totale bijdrage van de eg tot aan het voloende 
(ethiooische) oogstjaar 1,2 miljoen ton graan zal bedragen en 
anderzijds vast te stellen dat 750.000 ton hiervan reecs 
verzekerd is hetzij uit hoofde van bestaande voedselhulp
programma's he/tzij OD grond van de lome conventie, 
over de wijze waaroo de resterende hoeveelheid moet worden 
gefinancierd heeft de e.r. zich niet nader uitgelaten, doch zulks 
afhankelijk gesteld van nadere commissievoorstellen, waarbij 
tevens bestaande nationale insoanningen in aanmerking zullen 
worden genomen. 
budgettaire discipline 

de moeilijkheid waarin de algemene raad geraakt was t.a.v. de 
finalisering van de tekst over de budgettaire discioline 
kon worden opgegeven door aan deze tekst een tweetal additionele 
conclusies toe te voegen, zonder overigens de tekst zelf te 
veranderen, die een zekere satisfactie aan het e^. beogen te geven, 
in een brief van de raadsvoorzitter aan het e,p. zal zowel de 
oorspronkelijke tekst als de additionele conclusies worden 
toegezonden, met de definitieve vaststelling van e.e.a. is 
nu de wej vrijgemaakt voor de \er beschikking stelling van 
nationale bijdragen (m.n. van het vk en de brd) ter opvulling 
van het begrotingstekort 1984. 
slotopmerk ing 

de ierse voorzitter fitzgerald heeft de e.r,, die eerst door 
duits en vervolgens in grotere mate door grieks ootreden 
in moeilijkheden werd gebracht, op kundige en efficiënte wijze 
geleid, het eindoordeel dient dan ook te luiden dat de e.r. 
een produktieve zitting heeft gehad, waarbij overigens wel 
beseft moet worden dat de toetreding van spanje en portugal 
nog niet in veilige haven is en dat het griekse probleem 
alleen in de tijd verschoven is. 
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