
SHbJrä Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex. nr 

Nr- 106 64 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 7 oktober 1983 in het Catshuis 
' s morgens van 8.30 uur tot 10.00 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (L&V), 
Van Blankenstein (SZW), Boele (EZ), 
Engering (Fi), Van de Graaf (AZ), Nieman (BuZa), 
Posthumus Meyjes (BuZa), Rutten (PV-EG), 
Van Ulden (BuZa) 

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

1. Notulen van de vergadering van 16 september 19 8 3 
(nr. 10630 en 10630 b) 

De notulen worden vastgesteld met inacht
neming van de wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

2. Mededelingen 

a. Datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de REZ ter 
voorbereiding van de Speciale Raad van 9 t/m 11 
november 198 3 zal plaatsvinden op vrijdag 4 november 
om 8.30 uur. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede 
dat de Speciale Raad op 9 november 1983 om 18.00 uur 
zal beginnen te Rhodos. Op deze dag zal derhalve 
gereisd kunnen worden. De volgorde van de te behandelen 
onderwerpen is nog niet bekend. 
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De minister-president concludeert als volgt: 

1° De delegatie zal het mondeling in de Groupe Unique 
gepresenteerde Nederlandse voorstel nader toelichten. 
Daarbij zal worden aangegeven dat Nederland aan
vankelijk de voorkeur gaf aan een jaarlijkse fixering 
van de juridisch bindende norm voor de uitgaven 
en dan ook de voorgestelde normstelling gebaseerd 
op een meerjarige periode als een belangrijke 
concessie beschouwt. 

2° Na afloop van de Speciale Raad wordt bezien of het 
Nederlandse voorstel alsnog schriftelijk zal 
worden ingediend. 

De raad stemt hiermee in. 

e. Nieuw communautair beleid 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
onze positie nog niet erg duidelijk is. 

Minister Van Aardenne licht toe dat er 
drie memoranda ten aanzien van het nieuwe beleid zijn 
ingediend, een Frans, een Brits en een Duits stuk. 
Het Franse memorandum is het meest uitgewerkt, doch 
tevens het gevaarlijkst. Het bevat een aantal verstandige 
ideeën, maar de Europese industriële ruimte en..het 
afschermen daarvan van de buitenwereld vormt het 
centrale thema. Dit systeem werkt niet, zoals gebleken 
is in de textielsector, waar zelfs interne handels
belemmeringen werden opgeworpen omdat het ene land 
anders reageert dan het andere. Verder wordt het begrip 
Europese onderneming nader uitgewerkt, maar de definitie 
daarvan is nog steeds niet duidelijk. Waar dienen bij
voorbeeld de aandeelhouders te zijn gevestigd. Kan 
dit een onderneming zijn die gevestigd is in de Gemeen
schap, doch waarvan de aandeelhouders zich buiten de 
Gemeenschap bevinden, of dienen de aandelen juist in 
Europese handen te zijn. Spreker vreest dat het Franse 
voorstel de interne markt zal ondergraven. 

Minister Ruding is het hiermee eens. 
De heer Rutten is van mening dat de interne 

markt niet wordt ondergraven omdat deze in feite nog 
niet bestaat. Het gaat om de vraag of wij bereid zijn 
interne handelsbelemmeringen op te heffen in samenhang 
met een beleid ten aanzien van derde landen. 

Minister Van Aardenne geeft toe dat de 
interne markt niet goed functioneert, maar dit mag nog 
niet leiden tot de stelling dat Europa zichzelf moet 
redden. Dat leidt ertoe dat de assemblage van Japanse 
auto's binnen de Gemeenschap,maar niet in Frankrijk, 
voor Frankrijk onaanvaardbaar is. En dat leidt er weer 
toe dat de binnengrenzen verder worden opgetrokken. 
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De minister-president zou in dit stadium 
alleen enige kanttekeningen willen maken. Hij zou 
prioriteit willen geven aan het Nederlandse vervoers-
memorandum. Daarnaast is hij reserveloos voor harmo
nisatie van produktennormen te beginnen bij nieuwe 
produkten maar niet daartoe beperkt. Spreker is het 
met de heer Rutten eens dat men moet beginnen de 
Europese markt als markt te beschouwen. Het protectio
nisme ontstaat omdat Frankrijk en Duitsland niet over-
vloeid willen worden door buitenlandse, met name Japanse 
produkten. Dat is weer een gevolg van het feit dat er 
niet één markt is met Europese normen. 

Minister Van Aardenne is het met dit laatste 
eens en wijst er op dat het betreffende dossier klaar 
ligt maar uitgerekend door Frankrijk wordt geblokkeerd. 

Minister Van den Broek merkt op dat Frankrijk 
het interne protectionisme wil opheffen ten koste 
van het externe protectionisme. 

Minister Van Aardenne wijst er op dat 
Frankrijk een Europese normstelling blokkeert omdat 
het wil dat de Fransen Franse produkten blijven kopen. 

De.heer Rutten geeft toe dat aan het Franse 
memorandum zekere risico's zijn verbonden maar dit neemt 
niet weg dat wij de discussie daarover moeten aandurven 
zonder bij voorbaat elke Franse suggestie in twijfel 
te trekken. Essentieel is dat in Brussel eindelijk 
eens een diepgaande discussie over deze materie wordt 
gevoerd. 

Minister Van Aardenne acht eveneens deze 
discussie van groot belang. Frankrijk definieert de 
Europese onderneming anders dan in het EEG-verdrag is 
voorzien. Elke lidstaat is geneigd tot een zekere vorm 
van protectionisme maar in Frankrijk is Colbert nog 
springlevend. Wij dienen vast te houden aan het beginsel 
dat Europa open moet blijven voor de wereld. 

De minister-president is het met dit beginsel 
eens maar acht dit betrekkelijk irrelevant zolang er 
geen Europese markt bestaat met name ten aanzien van 
hoogwaardige technische produkten. Hij vreest dat 
Nederland verkeerd zal worden begrepen als het alleen 
voor vrijhandel pleit en de ontwikkeling van een hoog
waardige industrie als tweede prioriteit beschouwt. 
Hij vraagt of Economische Zaken een notitie wil op
stellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden op 
beide terreinen. 

Minister Van Aardenne is bereid te praten 
over de Franse ideeën, maar dan dienen ook de bestaande 
dossiers over de Europese normen en de memoranda van 
het VK en de BRD in deze discussie te worden betrokken. 

De minister-president concludeert als volgt: 

1° De delegatie zal de hoogste prioriteit toekennen 
aan de behandeling van het transportdossier en 
het Nederlandse vervoersmemorandum. 
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2° De REZ zal zich in haar volgende vergadering nader 
buigen over de dossiers interne markt en industrie
politiek, aan de hand van een nota van Economische 
Zaken met suggesties voor het door Nederland te 
voeren beleid rekening houdend met de in de memoranda 
van Frankrijk, het VK en de BRD gedane voorstellen. 

De raad stemt hiermee in. 
f. Financiering 

De minister—president is het eens met de 
conclusies van de coördinatiecommissie, maar stelt voor
uitdenkend de vraag of, uitgaande van het Deense voorstel 
voor een convergentiefonds, de Franse gedachte om via 
een gemoduleerde BTW-afdracht het gat te vullen wel zo 
verwerpelijk is dat wij ons bij voorbaat daartegen 
dienen te verzetten. Spreker vraagt voorts of op de 
positie van Luxemburg, België en de Commissie (con
clusies blz. 8) tenslotte niet een compromis bereikt 
zal worden, en of dit dan beter is dan de Franse 
suggestie. 

Staatssecretaris Van Eekelen verwacht dat 
uiteindelijk een zekere combinatie van deze voorstellen 
een compromis zal opleveren. De Franse variant op het 
Deense voorstel maakt dit voor Nederland minder aan
trekkelijk. 

De heer Engering merkt op dat het Deense 
voorstel voor Nederland goed uitkomt daar dit geen 
modulatie van de BTW inhoudt en de oplossing niet aan 
de ontvangstkant zoekt. De Franse variant haalt deze 
voordelen onderuit. Het is beter ons te blijven richten 
op het Deense voorstel en te proberen de BRD ook in 
deze richting te lokken. 

De minister-president zou er verre de voor
keur aan geven als het Deense voorstel het tenslotte 
ongeschonden zal halen. Mocht dit niet lukken dan is 
de Franse variant op het Deense voorstel altijd nog 
te verkiezen boven het voorstel van de Commissie. 

Minister Van den Broek acht het uitgesloten 
dat het Deense voorstel het ongeschonden haalt, maar 
voorlopig kan Nederland het best dit voorstel onverkort 
blijven steunen. Wellicht zal uiteindelijk ook iets 
aan de inkomstenkant gedaan moeten worden. 

De minister-president concludeert dat de 
delegatie zich onverkort zal blijven stellen achter 
het Deense voorstel inzake de instelling van een 
convergentiefonds. 

De raad stemt hiermee in. 
Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 4 november 1983, m De Secretaris, 
De Ainister-President, 


