
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex.nr. 

Nr.: 10752 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 4 november 198 3 in de Trêveszaal 
van het Kabinet Minister-President ' s-
morgens van 08.30 - 10.00 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanke-
stein (SZW), Engering (Fi), Van de Graaf 
(AZ), De Grooth (EZ), Hillige (EZ), Nie-
man (BuZa), Posthumus Meyjes (BuZa), Rut
ten (PV-EG), De Zeeuw (L&V) 

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

1. Notulen van de vergadering van 7 oktober 198 3 
(nr. 10630) 

De notulen worden vastgesteld met inacht
neming van de wijzigingen. 

2_. Mededelingen 

Geen. 
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meer concreet op de feitelijke invulling van de taak
stelling ten aanzien van de zuivel te worden ingegaan 
om de beoogde bezuinigingen te kunnar realiseren. 

Minister Braks is van mening dat de bezuini
gingsoperatie in de zuivel, conform de conclusies van 
de vorige Raad voor Europese Zaken moet worden bezien 
in relatie met een terughoudend prijsbeleid, het han
teren van een medeverantwoordelijkheidsheffing en aan
passingen van bestaande marktordeningen en interven
ties. Op die manier kan de bezuinigingsdoelstelling 
worden bereikt. Dit is ook noodzakelijk voor de in
terne politieke vertaling van de te treffen maatregelen. 

De minister-president concludeert dat de con
clusies van de Coördinatie Commissie worden aanvaard 
met de volgende aantekeningen: 
1. Wanneer de bilaterale gesprekken tussen de 
Commissie en de Verenigde Staten over de graanvervangers 
geen resultaat mochten opleveren zal een oplossing dien
en te worden gezocht via de bestaande GATT procedures. 
2. De delegatie zal ten aanzien van de bezuini
gingen in andere sectoren dan zuivel en granen vasthou
den aan de formule dat de bezuinigingen in de zuivel en 
graansector pas kunnen worden geëffectueerd als overeen
stemming bestaat over de bezuinigingen in de andere sec
toren . 

De raad stemt hiermee in. 

c. Nieuw gemeenschappelijk beleid 
Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat de 

notitie van het ministerie van Economische Zaken inzake 
nieuw beleid begint met een algemene uiteenzetting over 
de beweegredenen van Frankrijk. In de Coördinatie Com
missie is vooral de nadruk gelegd op een pragmatische 
aanpak. Ook minister Chandernagor heeft gezegd dat de 
Franse gedachten pragmatisch uitgewerkt moeten worden. 
Nederland zou zich daarbij moeten aansluiten en er is 
dan ook geen behoefte aan een theoretische algemene 
discussie over definities. Het gaat er om te komen tot 
projecten die voor ons bedrijfsleven van belang zijn. 

Staatssecretaris Bolkestein sluit zich aan bij 
de opmerkingen van staatssecretaris Van Eekelen^inzake 
de pragmatische aanpak. De opmerking van de Coördina
tie Commissie, dat de notitie voor rekening van het 
ministerie van Economische Zaken blijft is formeel juist, 
maar de notitie gaat uit van het Nederlandse standpunt 
tot dusver, zoals vastgelegd in instructies en conclu
sies van de Coördinatie Commissie. De in deze Commissie 
gegeven toelichting werd verwelkomd als positiever dan 
de toon van de notitie mocht doen verwachten. Spreker 
is van oordeel dat in de notitie geen sprake is van een 
negatieve benadering doch van een noodzakelijke benade
ring waarin bepaalde Franse ideeën worden afgewezen. 
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Spreker zou evenmin een discussie willen voeren over de 
definitie van een Europees product of een Europese on
derneming. Dat soort discussies leidt nooit tot resul
taat . 
In het vijfde gedachtenstreepje op bladzijde 5 van de 
conclusies staat dat de vaststelling van normen voor 
nieuwe producten in eerste instantie dient plaats te 
vinden via bestaande organisaties. De woorden "in eerste 
instantie" zouden moeten worden geschrapt. Het begrip 
"agence" - zesde gedachtenstreepje - moet alleen be
spreekbaar zijn indien deze agentschappen doelmatiger 
zijn dan de bestaande samenwerkingsvormen. 

De minister-president beschouwt de notitie van 
Economische Zaken als een positieve bijdrage aan de dis
cussie. Spreker is het met de tendens van de notitie 
eens maar komt op enkele punten tot andere conclusies, 
met name ten aanzien van de Franse gedachte om een Euro
pees normalisatie-instituut op te richten. De harmoni
satie van technische normen en standaarden zal de tech
nologische ontwikkeling en de industriepolitiek sterk 
stimuleren. Als Europa beoogt om naast de tolunie 
tot ook een gemeenschappelijke industriepolitiek te 
komen is harmonisatie van normen en standaarden daar
voor een van de eerste voorwaarden. Daarbij moet men 
er wel voor waken niet in de Franse protectionistische 
kuilen te vallen. 

Minister Van Aardenne is het in beginsel er 
mee eens dat normalisatie van standaarden uitermate be
langrijk is om te komen tot een industriepolitiek. 
Maar het initiatief daartoe dient uit te gaan van het 
bedrijfsleven. Als dat ten onrechte niet tot initia
tieven komt is er een taak voor de overheid. Daarbij 
gaat het vooral om versterking van bestaande instituten, 
met name die waaraan ook de EVA-landen meedoen. Spreker 
staat eveneens een pragmatische benadering hoewel goed 
moet worden opgepast waar dat uiteindelijk toe kan lei
den. Als voorbeeld neemt hij de discussie omtrent het 
Esprit-programma die stuk liep op Franse onwil voort
komende uit protectionistische overwegingen. Bij de dis
cussie over het handelspolitieke instrument dient men 
er rekening mee te houden dat de echte voorstanders voor 
vrije handel - de Bonds Republiek Duitsland, Denemarken 
en Nederland - in de minderheid zijn. Protectionistisch 
ingestelde landen als Frankrijk en Italië kunnen de 
sturing van dit instrument blokkeren. Daarom is het 
essentieel dat, wanneer dit instrument er zou komen, 
de besluitvorming in ieder geval geschiedt via de proce
dure van artikel 113 van het EEG-verdrag. 

Staatssecretaris Van Eekelen is van mening 
dat Nederland zich ten aanzien van de Franse voorstel
len niet principieel afwijzend moet opstellen. Het gaat 
er in deze fase om de Fransen nadere toelichting te 
vragen, waaruit zal blijken dat een aantal van deze 
ideeën het niet zal halen. Spreker wijst voorts erop 
dat de conclusies van de Coördinatie Commissie slechts 
de passage met de gedachtenstreepjes betreffen; wat 
daaraan voorafgaat dient slechts ter toelichting. 
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De vertegenwoordiger van Economische Zaken in de Coör
dinatie Commissie heeft evenals staatssecretaris Bolke-
stein naar voren gebracht dat de notitie niet meer is 
dan een samenvatting van bestaand beleid, maar de co
ördinatie Commissie was het daar niet mee eens. Spreker 
wijst voorts erop dat de Coördinatie Commissie voorstelt 
de vaststelling van normen voor nieuwe producten "in 
eerste instantie" te laten plaatsvinden via de bestaan
de instellingen.CEN en CENELEC omdat deze instellingen 
onvoldoende functioneren en ook het bedrijfsleven zelf 
aandringt op een actievere rol van de overheid. Spreker 
wijst staatssecretaris Bolkestein er verder op dat het 
niet zo zeer gaat om een definitie van het begrip Euro
pese onderneming als wel om vast te stellen welke onder
nemingen toegang hebben tot bepaalde projecten. 

Staatssecetaris Bolkestein merkt op dat het 
heel moeilijk is om met Latijns-georiënteerde landen 
als Frankrijk, Italië en ook Spanje en Portugal een 
gedachtenwisseling over industriepolitiek te voeren. Wij 
zijn-gevaarlijk bezig de wereldwijde integratie van de 
Nederlandse industrie te ondermijnen als wij toegeven 
aan het Franse staatsprotectionisme. 

De heer Hillige verwacht dat Frankrijk niet 
van harte zal meewerken aan een verruiming van het be
staande normenpakket. Zijn indruk is dat dit alleen 
nog zou kunnen via bestaande instellingen. De vaststel
ling yan normen voor nieuwe producten zal in eerste 
instantie ook door samenwerking binnen het bedrijfsleven 
moeten geschieden. Of daarvoor een nieuw instituut in 
het leven moet worden geroepen valt thans nog moeilijk 
te overzien. Allereerst dient bekeken te worden of een 
samenwerking op researchgebied tot voorsprong kan leiden 
Indien nodig zal eerder moeten worden gestreefd naar 
normalisatie van standaarden in samenwerking met de 
Verenigde Staten en Japan. 

De minister-president concludeert dat deze 
materie in ieder geval zo pragmatisch mogelijk dient 
te worden benaderd. Spreker acht een normalisatie van 
standaarden een wezenlijk onderdeel van industriepoli
tiek en als men een industriepolitiek Europa wenst is 
dit element onontbeerlijk. Het gaat hier om een poli
tieke keuze: behoort Europa ook een eigen industrie
politiek te hebben? Spreker 1s zorgen over de normali
satie van nieuwe producten nemen toe wanneer Economische 
Zaken van opvatting is dat dit moet worden overgelaten 
aan de grote ondernemingen en aan conclaven met de Ver-
genigde Staten en Japan. 
De fundamentele zwakte van de huidige situatie is^dat 
de Verenigde Staten één markt hebben, dat Japan één 
markt is, maar dat een Europese markt niet bestaat. 
Alleen op basis daarvan zou Europa in een sterkere on
derhandelingspositie tegenover de Verenigde Staten en 
Japan staan. 
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De heer Hillige is het eens met de voorge
stelde pragmatische aanpak wat de nieuwe producten 
betreft; de ISO-normen halen het niet bij de IBM stan
daards. Wat de bestaande producten betreft is het met 
name Frankrijk dat een verdere ontwikkeling traineert. 

De minister-president is van mening dat een 
Europese markt alleen nog tot stand kan komen als de 
regeringen zo snel mogelijk samen met de top industrieën 
een vuist proberen te maken. Spreker zou deze discussie 
nu willen afsluiten en voortzetten in een volgende ver
gadering . 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoord op een 
vraag van minister Ruding over de conclusie ten aanzien 
van de Structuurfondsen dat de conclusies zoals laatste
lijk gewijzigd zullen worden gehandhaafd. 

Minister Smit maakt zich zorgen over de voor
bereiding van het transportdossier voor de Europese 
Raad en met name over het Nederlandse vervoersmemorandum. 
Zij pleit ervoor dit dossier ook aan de orde te stellen 
in de Group Unique. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop dat 
dit dossier eerst moet worden behandeld in de Transport-
raad . 

Minister Smit vreest dat de Transportraad 
weinig op zal leveren en vraagt daarom ook om een paral
lelle besprekingen in de Groupe Unique. 

De minister-president ondersteunt dit verzoek 
om een parallelle bespreking. Spreker stelt voor de dis
cussie over het nieuw gemeenschappelijk beleid in de 
volgende vergadering voort te zetten. 

De raad stemt hiermee in. 
De Secretaris, 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 27 januari 1984, 

5 januari 1984 
Type: mm 
Coli: Me 


