
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Nr.10563 

Notulen van de vergadering gehouden op 
donderdag 16 juni 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, fs morgens 
van 9 uur tot 10 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en 
de ministers Van Aardenne, Braks, 
Van den Broek, De Koning, Ruding, Smit 
alsmede staatssecretaris Bolkestein 

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

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

1. Mededelingen 

Geen onderwerpen• 

2. Voorbereiding van de Europese Raad op 17, 18 en 
19 juni 1983 (Conclusies van de 
coördinatiecommissie dd. 14 juni 1983 ; 
voorbereide interventies en dossieraantekeningen; 
nota van het voorzitterschap over de eigen 
middelen van de Gemeenschap en daarmee verband 
houdende problemen dd. 14 juni 1983) 

De minister-president stelt voor eerst 
te spreken over de ter vergadering rondgedeelde 
nota van het voorzitterschap dd. 14 juni en de 
met het oog op deze materie voorbereide 
interventies en aantekeningen om ten slotte in te 
gaan op de sociaal-economische problematiek, 
annex de motie-De Vries. 
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a. Financieringsprob1ernat iek 

De minister-president attendeert erop 
dat op blz.2 van de algemene interventiepunten 
over de financieringsproblematiek vermeld staat 
dat de modulatiegedachte weinig aantrekkelijk is. 
Dit heeft een andere betekenis dan dat de 
modulatiegedachte onaanvaardbaar is. Hij vraagt 
voorts of van deze Europese Raad al verwacht 
wordt bepaalde knopen door te hakken. 

Minister Van den Broek licht toe dat in 
Stuttgart slechts oriëntaties zullen worden 
gegeven om de besluitvorming'in de Europese Raad 
van Athene voor te bereiden. De Commissie heeft 
in haar memorandum enkele oriëntatie- en 
onderzoekpunten aangegeven. Hoewel een aantal 
studies tot voor Nederland moeilijk aanvaardbare 
consequenties kan leiden, zullen wij ons tegen 
het ondernemen van dergelijke studies niet kunnen 
verzetten. Ten aanzien van het Britse probleem 
stelt zich de vraag waartoe Nederland additioneel 
bereid is om tot een structurele oplossing te 
komen wanneer deze niet kan worden bereikt via 
bezuinigingen op het landbouwbeleid en via nieuw 
beleid. Nederland zal in elk geval een 
terughoudende positie dienen in te nemen, gezien 
het beeld dat de huidige compensatieregeling 
Nederland f.180 min kost, tegenover f.400 min a 
f.440 min bij toepassing van de door de Commissie 
voorgestelde modulatiesleutel. 

Amassadeur Rut ten wijst op de passage 
in annex I, blz.3, punt 1.4 van het voorzitters-
voorstel, die zo is geformuleerd als ware reeds 
beslist over een vorm van modulatie. Minister 
Ruding acht deze zinsnede onduidelijk en 
onacceptabel. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
Nederland zich tegen eenzelfde formule heeft 
verzet in de Algemene Raad van 13 juni 1983. Dit 
stuk bevat echter slechts voorstellen van het 
voorzitterschap waar nog niet over is beslist. 
Spreker merkt voorts op dat de formulering van de 
voorwaarden zoals door Nederland gesteld voor een 
eventuele uitbreiding van de eigen middelen in 
deze fase nog volstaat. In de discussie tijdens 
de Europese Raad zullen met name deze prealabele 
voorwaarden voor de uitbreiding van de eigen 
middelen de aandacht krijgen. Spreker attendeert 
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op de tekst van punt 2.5 van annex 1 op blz.7 
betreffende de beslissing omtrent de omvang en 
tijdstip van verruiming van de eigen middelen. 
Hij licht toe dat in de oorspronkelijke tekst van 
het voorzitterschap voor de Algemene Raad wordt 
gesproken over "the decission". Op Nederlands 
voorstel is daarvoor het woord "possible" 
ingevoegd. 

Minister Van Aardenne wijst op blz.2 
van de covernote, onder b, waarin wordt gesproken 
over budgettaire problemen van "one or other of 
the Member States in the budget field". Hierin 
zou een erkenning van een Duits probleem kunnen 
schuilen dat Nederland steeds heeft afgewezen. 
Spreker acht het voorts verstandig de stelling in 
te nemen dat Nederland alleen bereid is bij te 
dragen aan een oplossing van het Britse probleem 
binnen de marge van f . 1 8 0 min die thans daarvoor 
wordt betaald. 

Minister Van den Broek merkt op dat 
deze f . 1 8 0 min een afgeleide is van de formule 
1 9 8 1 voor de Britse compensatie. Deze zou thans 
kunnen worden aangevuld met de regelingen voor 
"risk sharing" en "trop percu". 

De minister-president wijst erop dat 
premier Thatcher waarschijnlijk bij het begin van 
de vergadering van de Europese Raad zal eisen dat 
er eerst een afspraak voor de Britse compensatie 
over 1 9 8 3 wordt gemaakt. 

De heer Rutten merkt op dat de Britse 
wensen terzake zijn weergegeven in annex V van de 
nota van het voorzitterschap. Toegezegd is dat in 
de begroting 1 9 8 4 een bedrag voor de Britse 
compensatie over 1 9 8 3 op te nemen. Het lijkt 
spreker moeilijk de Europese Raad een cijfer 
daarvoor te laten invullen. Wel is het van belang 
in Stuttgart een formule af te spreken die 
vervolgens in de Raad kan worden ingevuld. Dit 
zou in het Benelux-vooroverleg kunnen worden 
besproken. 

De minister-president stelt de volgende 
conclusies voor: 

1 ° In de door de Europese Raad te geven 
oriëntaties ten aanzien van de vormgeving 
(modulatie van de BTW-sleutel of aftopping) 
van een eventuele uitbreiding van de eigen 
middelen dient niet te worden vooruitgelopen 
op de beslissing ten principale. 

2° Buitenlandse Zaken zal een in het voorafgaande 
Benelux-overleg te bespreken formule opstellen 
voor de Britse compensatie over 1 9 8 3 . 

De raad kan zich hiermee verenigen. 


