
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Nr.10562 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 6 juni 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, 's middags 
van 2 uur tot 4 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, Ruding 
en Schoo alsmede de staatssecretarissen 
Bolkestein, Kappeyne van de Coppello en 
Van Eekelen 

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (LV), 
Van Blankenstein (SZW), Engering (Fi), 
De Grooth (EZ), Nieman (BuZ), Petit (BuZ), 
Rutten (PV-EG), en Van Swinderen (BuZ) 

Secretaris : mr.J.P.M.H.MerckeIbach 
Adjunct-secretaris: mr.T.J.M.van Oorschot 

1. Notulen van de vergadering van 18 maart 1983 
(nr.10404) 

Vastgesteld 

2. Mededelingen 

De minister-president attendeert de 
vergadering op het gesprek met de heer Andriessen 
op 7 juni 1983 om 9 uur in de Trêveszaal. Ter 
voorbereiding van de Europese Raad zal nog een 
REZ gehouden worden op donderdagochtend 16 juni 
1983 van 9 uur tot 10 uur. De Benelux-partners 
hebben aangedrongen op overleg op vrijdagochtend 
17 juni 1983 in Stuttgart. 

111193LC 
© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3923
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03360



Zeer Geheim -13- REZ 6 juni 1983 
(Pt.6) 

De minister-president vreest dat de 
problemen onoplosbaar zijn zolang de inkomens
positie van de producent buiten schot moet 
blijven. Deze inkomenspositie zal nu uit
drukkelijk aan de orde moeten komen, bijvoorbeeld 
door een veel scherpere prijsstelling. Op dit 
terrein rust tot nu toe een soort taboe dat 
doorbroken moet worden. 

Minister Braks is van oordeel dat de 
sociaal-economische omstandigheden dit nu wel 
mogelijk maken. 

De minister-president stelt de volgende 
conclusies voor: 

a. De raad neemt met instemming kennis van de 
notitie van Landbouw en Visserij die nog op 
enkele punten zal worden aangevuld. 

b. De vraag hoe en op welk moment de voorstellen 
uit de notitie in de EG naar voren zullen 
worden gebracht, zal nader worden besproken 
met commissaris Andriessen. 

De raad stemt hiermee in. 

Voorbereiding van de Europese Raad dd. 1 7 , 18 en 
19 juni 1 9 8 3 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe 
dat de ivoorstellen betreffende de toekomstige 
financiering op 13 juni 1 9 8 3 door de miniotor- van 
Buitenlandse Zaken besproken zullen worden. De 
resultaten van dat overleg zullen de bouwstenen 
moeten vormen voor het overleg in de Europese 
Raad. 

De heer De Grooth merkt op dat in 
Stuttgart zeker gesproken zal worden over de 
resultaten van de top van Williamsburg. Met name 
de tweede paragraaf van de verklaring van 
Williamsburg biedt wellicht aanknopingspunten 
voor de Europese Raad. Aan de Commissie zou 
kunnen worden gevraagd tijdig met voorstellen te 
komen om hierop in te spelen. Verruiming van het 
beleid is ook mogelijk door afbraak van protectie 
en verruimming van afzetgebieden in het koop
krachtige deel van de wereld. 
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Minister Ruding wijst erop dat ook in 
de Ecofin-raad van 13 juli 1983 over de Europese 
Raad en Williamsburg gesproken zal worden. Voor 
wat betreft het inhoudelijke deel is de indruk 
van Williamsburg redelijk gunstig, hoewel de 
marktreacties van de rente en dollarkoers 
negatief zijn. Spreker deelt voorts mede dat de 
heer Van Lennep tijdens zijn recente bezoek aan 
Nederland een zeer hard betoog gehouden heeft 
tegen de procedures van Williamsburg, waarin hij 
steun gevraagd heeft van de kleinere OESO-landen 
en met name van de Nederlandse regering om deze 
terug te draaien. Hij maakte met name bezwaar 
tegen de overeengekomen procedure met betrekking 
tot het definiëren van de voorwaarden voor 
verbetering van het internationale monetaire 
stelsel, zoals vermeld in paragraaf 5 van de 
verklaring. Deze paragraaf is ook volgens spreker 
voor Nederland onaanvaardbaar, daar hier de top 
van de zeven geïnstitutionaliseerd wordt en de 
OESO buiten spel wordt gezet. Deze besprekingen 
dienen of.in OESO- of in IMF-verband, c.q. de 
groep van tien gevoerd te worden. Spreker sluit 
niet uit dat Frankrijk Nederland hierin zal 
steunen. De Engelsen steunen daarentegen het 
Amerikaanse initiatief, terwijl de Duitsers 
waarschijnlijk geen geprononceerd standpunt 
zullen innemen. Spreker is van oordeel dat 
Nederland zonodig ook in de Europese Raad tegen 
deze procedure van Williamsburg bezwaar moet 
maken. 

Ambassadeur Rutten merkt op dat in 
paragraaf 5 van het communiqué van Williamsburg 
gesproken wordt over "ministers of -Finance" en 
niet over "the ministers of Finance". Dit laat 
nog verschillende mogelijkheden open. 

De minister-president verzoekt een 
aantal onderwerpen nader uit te diepen met het 
oog op de REZ van 16 juni 1983 en de voor
bereiding van de Europese Raad in Stuttgart. De 
president-directeur van Philips, de heer Dekker, 
heeft hem onlangs gewezen op de handicaps voor 
Europa als gevolg van de afwezigheid van 
eenvormige normen en standaarden voor industriële 
produkten. Spreker zou deze kwestie die van 
buitengewoon belang is voor de Europese 
industrieën, waaraan verder geen bijzondere 
kosten verbonden zijn, opnieuw in de Europese 



Zeer Geheim -15- REZ 6 juni 1983 
(Pt.7) 

Raad aan de orde willen stellen. Verder zal de 
REZ zich nader moeten beraden over de wijze 
waarop de inhoud van de motie-De Vries in 
Stuttgart wordt gepresenteerd. Met het oog daarop 
heeft spreker onder meer behoefte aan nadere 
informatie over de ontwikkeling van het nieuw 
communautair instrument; van andere fondsen en 
over de rol van de Europese investeringsbank. Ook 
de onlangs verstrekte lening aan Frankrijk zal in 
dat verband niet onvermeld mogen blijven. Voorts 
zal onzerzijds te Stuttgart aandacht moeten 
worden besteed aan activiteiten die indirect het 
investeringsklimaat bevorderen, zoals de handel 
met de ontwikkelingslanden. Verder heeft spreker 
behoefte aan een nadere analyse van het nationale 
beleid in elk der lidstaten, waarbij met name de 
verhouding tussen het financieringstekort en de 
besparingen per land van belang is. Daarmee zal 
waarschijnlijk kunnen worden aangetoond, 
overigens conform de motie-De Vries, dat een 
gedifferentieerde aanpak per land geboden is en 
dat Nederland reeds een zo expansief mogelijk 
beleid voert. Ten slotte vraagt spreker of de 
ministers van financiën van de landen van de 
Gemeenschap, naar aanleiding van de aanbevelingen 
van Wiliamsburg over de stabilisatie van 
wisselkoers- verhoudingen, al denken over zekere 
beleids- convergerende maatregelen. 

Minister Ruding licht toe dat de 
pogingen om extreme wisselkoersfluctuaties tegen 
te gaan, tot voor kort door de Verenigde Staten 
werden geboycot. Na Williamsburg is in het 
overleg binnen het IMF een eerste stap gezet in 
de goede richting. Spreker verwacht echter niet 
dat de Verenigde Staten bereid zullen zijn veel 
middelen in te zetten om in de valutamarkten te 
interveniëren. Voorts verwacht spreker dat het 
Britse pond niet in het EMS gebracht zal worden, 
zolang mevrouw Thatcher aan het bewind is. 

Ambassadeur Rutten merkt op dat te 
Stuttgart van Franse en Italiaanse zijde het 
functioneren van het EMS ter sprake zal worden 
gebracht. 
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De minister-president stelt voor dat 
ter voorbereiding van de Europese Raad voor de 
vergadering van de REZ van 16 juni 1983 ontwerp-
interventies over de volgende punten worden 
opgesteld: 

a. Een pleidooi voor normalisatie en standaar
disatie ten aanzien van de industriële 
produkten op Europese schaal (Economische 
Zaken en Buitenlandse Zaken); 

b. Een verzoek aan de Commissie om een 
operationele uitwerking te geven aan 
paragraaf 3 van het communiqué van 
Williamsburg (tegengaan van protectionisme) 
(Economische Zaken en Buitenlandse Zaken); 

c. Een formeel protest tegen de in Williamsburg 
overeengekomen procedure met betrekking tot 
het definiëren van de voorwaarden voor 
verbetering van het internationale monetaire 
stelsel. Deze dienen hetzij in OESO-verband, 
hetzij in IMF-verband (groep van tien) te 
worden gedefinieerd (Financiën en Buitenlandse 
Zaken) ; 

d. Een gezamenlijk optreden ter bevordering van 
de investeringen en ter vermindering van de 
werkloosheid (naar aanleiding van de 
motie-De Vries). Alsmede een overzicht van de 
in dit verband reeds getroffen maatregelen 
(Financiën en Buitenlandse Zaken). 

De raad stemt hiermee in. 

De Secretaris, 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 26 augustus 1983, 
De Minister-President, 


