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MEMORANDUM 

Van: dhef Dl Br' 13 juli 1983 

Aan: m en ^(spoedshalve rechtstreeks; DGES op de hoogte) 

Betreft: Kabinetsberaad van 14 juli a.s. inzake voorbereiding Speciale 

Raad te Brussel dd. 19 juli a.s. 

Conform opdracht van T treft u hierbij een reeks interventiepunten 

aan voor de Speciale Raad van 19 juni a.s. waarmee van Nederlandse 

zijde een openingszet wordt gedaan voor de gehele materie van de 

post-Stuttgart-operatie. DGES heeft dit papier geaccordeerd. Conform 

de afspraken in de CoCO is dit document vanavond nog naar minister 

Ruding verzonden die op 19 juli ook van de partij is. Morgen zal dit 

papier aan Landbouw en Economische Zaken worden verstrekt. 

Aan dit stuk had nog een paragraaf toegevoegd dienen te worden over 

betere besluitvorming. Dat is ook hoogst actueel in verband met de 

slechte gang van zaken met betrekking tot de besluitvorming inzake 

haringvangst. Dit kan echter vrijdag nog gebeuren wanneer uw dossier 

wordt samengesteld. Met Financiën is afgesproken dat minister Ruding 

een identiek dossier zal ontvangen. 
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INTER VENTIEPUNTEN 

Speciale Raadsvergadering 19 juli a.s. 

"Voorbereiding ER Athene" 

Algemeen 

Geopend zou kunnen worden met een referte aan de opmerking van 

minister Cheysson, gedaan b.g.v. de Raadszitting dd. 8 juli jl., dat het 

in Stuttgart een haar gescheeld had of de Gemeenschap zou in een 

crisis gestort zijn geweest, zo ernstig als zij nog nooit gekend heeft. 

Zulks onderschrijvend, zoudt u de Raad kunnen voorhouden dat in de 

komende maanden derhalve door alle delegaties een opstelling en een 

instelling zal moeten worden gekozen die adequaat is aan het zeer 

grote gevaar dat de Gemeenschap loopt, indien de topconferentie te 

Athene op een mislukking uitloopt. 

De Raad zal zich op de hoofdzaken hebben te concentreren zoals die 

vervat liggen in de verklaring van Stuttgart. U zoudt een dringend 

beroep kunnen doen op de delegaties om de onderhandelingen over die 

hoofdzaken niet te laten doorkruisen en belasten met affaires die in 

feite bijzaken zijn. U zoudt expressis verbis de zaak van de 750 MUC 

kunnen noemen. Dit betekent een signaal aan Frankrijk wiens delegatie 

op 8 juli juist zo emotioneel op de grote ernst van de Gemeenschaps

situatie gewezen heeft. 

U zoudt tevens de delegaties kunnen aansporen er alles aan te doen 

zodat de begrotingsbehandeling 1984 zo ongestoord mogelijk verloopt. 

De delegaties zullen zich ervan moeten onthouden via die begrotings

behandeling reeds voorschotten te incasseren op resultaten die 

besloten zouden kunnen liggen in de post-Stuttgart-operatie. De 

delegaties dienen zich te bedenken dat ingeval de begrotingsautoriteit 

aan het eind van het jaar geen begroting zou kunnen vaststellen, dat 

dan daarmee reeds de Europese Raad te Athene gevaar loopt te 

mislukken. 



Een ander signaal dat u zou kunnen doen uitgaan, is een opmerking tot 
alle delegaties, maar met name aan het VK, dat de onderhandelingen 
van het begin af aan gevoerd dienen te worden met een constructieve 
opstelling ten aanzien van een mogelijk uitzicht op verruiming van de 
Eigen Middelen. Daarmee blijven uiteraard alle voorwaarden recht 
overeind staan, waaraan die verruiming gebonden is. Echter, het gaat 
erom dat de instelling constructief is ten aanzien van de uitwerking 
van beleid en besluitvorming, waarin dat perspectief besloten ligt. Dit 
is ten slotte voor de Gemeenschap een levenszaak. Zonder een voor
uitzicht op financieringsmogelijkheden valt de bodem uit de Gemeen
schap en staat haar bestaan zelve op het spel. 

5. Ten slotte zoudt u kunnen herinneren aan de "mandaats"-discussie 

gevoerd in 1981, die in Londen aan het eind van het jaar tot een aantal 

voorlopige resultaten had geleid, met name op het stuk van 

ontwikkeling van gemeenschapsbeleid, ander dan agrarisch, maar ook 

voor wat betreft de betere beheersbaarheid van landbouwgarantie-

uitgaven. De Raad zou het desbetreffende document MAN 25 mede als 

vertrekpunt kunnen beschouwen voor de onderhavige sectoren van de 

post-Stuttgart-operatie. In ieder geval dient vermeden te worden dat 

op de in Londen ingenomen posities teruggekomen wordt. 

Procedure 

6. Op 8 juli j l . heeft de Raad een besluit kunnen nemen over een aantal 

procedurekwesties, terwijl ook een kalender en samenstelling van de 

Speciale Raad werd vastgesteld. U zoudt hier de volgende opmerkingen 

aan kunnen toevoegen. 

Er zijn enkele zaken die genoemd zijn in de verklaring van Stuttgart , 

waarvan naar Nederlands inzicht de behandeling beter in de gremia 

voortgezet kan worden, waar zij thans behandeld wordt. Gedoeld wordt 

hier met name op de behandeling van de aanpassing van het 

Mediterrane agrarische acquis communautair (groenten en fruit, olijf

olie). Het zou niet doelmatig zijn de "single preparatory group" deze 

zaak te laten overnemen van de behandelingskaders die zich daar thans 



mee bezig houden, t.w. het Landbouwraadkader. Dit zou niet doel
matig zijn en slechts tijdverlies opleveren. Wel is het uiteraard 
denkbaar dat bijzondere knelpunten die onopgelost blijven in de 
Landbouwraad via de ad hoc-groep naar de Speciale Raad worden 
overgeheveld. De ministers van landbouw kunnen daar dan bij 
betrokken worden. Ook zou de behandeling van het toetredingsdossier 
beter voortgezet kunnen worden in de kaders, waarin dat thans 
geschiedt. 

7. U zoudt voorts kunnen opmerken dat het onderdeel van de 
"ontwikkeling van Gemeenschapsbeleid" dat onder meer bestaat uit de 
voltooiing van de interne markt en de ontwikkeling van het transport
beleid, eveneens in de bestaande gremia behandeld blijven, zij het met 
een "deadline" waarna de overgebleven knelpunten eveneens via de 
ad hoc-groep naar de Speciale Raad worden doorgeleid. Hierna kunt u 
nog toelichten waarom interne markt en transportzaken door 
Nederland geacht worden te vallen onder het Stut tgart-mandaat . 

S. U zoudt er nogmaals op aan kunnen dringen dat de werkzaamheden van 

de landbouwministers op zo flexibel mogelijke wijze geregeld worden 

en dat het naar Nederlands inzicht niet wel mogelijk is om de 

landbouwministers tot een ondergeschikt werkkader van de Speciale 

Raad te maken. 

9. Een dringend beroep zou op de voorzitter gedaan dienen te worden om 

de ambtelijke begeleiding bij de Speciale Raadszittingen niet t e 

beperkt te doen uitvallen. Dit zal voor diverse delegaties de doel

treffendheid van de Raadswerkzaamheden, de coördinatie in de hoofd

steden en voortvarende besluitvorming niet ten goede komen. Aan

gedrongen zou dienen te worden op aanwezigheid, behalve van de 

titularis der ad hoc-groep, van 2 ambtenaren uit de hoofdsteden plus 

een "note taker". 

10. Alvorens in te gaan op de diverse onderdelen van het Stuttgart-pakket 
zoudt u nogmaals kunnen verklaren dat deze steeds in hun onderlinge 
samenhang behandeld dienen te worden en dat op het ene onderdeel 



slechts voorlopige conclusies getrokken kunnen worden, "sans 
préjudice" aangaande besluiten op andere onderdelen en dat voor wat 
betreft de volgorde er geen "priorité préconçue" dient te worden 
aangehouden. Wel zal op gegeven ogenblik met een bepaald onderdeel 
begonnen moeten worden. Het lijkt in de rede te liggen dat gestart 
wordt met materie waarvoor Commissievoorstellen reeds het langst 
ter tafel liggen, t.w. de financiële problematiek en diverse sectoren 
van te ontwikkelen gemeenschapsbeleid. Bij het maken van uw eers te 
opmerkingen over de substantie zoudt u de voorzitter kunnen verklaren 
dat uw volgorde geen "priorité préconçue" aanduidt. 

Begroting 

11. Op dit stuk heeft de Commissie al voorstellen gedaan. In het kort 

komen deze erop neer dat de BTW-sleutel een zodanige modulatie zou 

moeten ondergaan door de introductie van specifieke parameters 

(landbouw!) dat daarmee de huidige grootste contribuanten een aan

zienlijke verlichting wordt geboden. Waar deze verlichting nog verder 

zou moeten gaan, zal deze moeten komen uit de ontwikkeling van 

specifiek beleid, waarvan de lidstaten speciaal zouden profiteren (bijv. 

energie). 

12. U zoudt de hoofdlijnen van de Nederlandse opstelling ten aanzien van 

de begrotingsonevenwichtigheden als volgt kunnen schetsen. 

hoofduitgangspunt blijft dat de begrotingsonevenwichtigheden op 

den duur opgevangen zullen dienen t e worden ex ontwikkeling van 

Gemeenschapsbeleid die globaal een aanvaardbare, maar niet 

vantevoren vaststaande spreiding van profijt en lasten over de 

lidstaten zal dienen te verzekeren. 

Nederland houdt vast aan de BTW-sleutel zoals deze is vastgesteld 

in de bestaande financieringsregeling en verwerpt een modulering 

daarvan, die onvermijdelijk en steeds elementen van willekeur zal 

bevatten; de Commissievoorstellen te dezen worden derhalve 

verworpen. 

Nederland is bereid andere modaliteiten in beschouwing te nemen 

op het stuk van bijstelling van de financieringsregeling der 

Gemeenschap, waarmee het effect bereikt wordt van een aan

gepast afdracht- en ontvangstpatroon. 



Deze regeling zal een bepaalde duur dienen te hebben, na afloop 

waarvan de situatie van de ontwikkeling van Gemeenschapsbeleid 

geëvalueerd wordt. In functie daarvan zal bezien worden of en in 

hoeverre de tijdelijke regeling voor een nieuwe periode voortgezet 

zal worden. 

Uitbreiding van de Eigen Middelen 

13. Bij voorgaande gelegeheden is door Nederland voldoende duidelijk 

gemaakt aan welke voorwaarden een uitbreiding van de Eigen Middelen 

is onderworpen. In dit verband zou er aan herinnerd kunnen worden dat 

de hoofdvoorwaarde bestaat in besluiten die voorzien in een betere 

beheersbaarheid van de communautaire uitgaven en met name de 

landbouwgarantie-uitgaven. Ingeval aan die voorwaarde wordt voldaan, 

kan de regering meewerken aan besluitvorming gericht op uitbreiding 

van de Eigen Middelen. Hiermee dient dan een voldoende langjarig 

perspectief voor financiering van Gemeenschapsbeleid geboden te 

worden. Een dergelijk besluit zal aan de ratificatie van de nationale 

parlementen onderworpen dienen te worden. Binnen de grens van een 

nieuw financieringsplafond zullen tussendrempels dienen te worden 

ingebouwd die slechts kunnen worden overschreden bij unaniem Raads

besluit en met medewerking van het Europees Parlement. 

In dit stadium kan volstaan worden met deze aanduiding. 

Landbouw 

14. Nederland heeft, conform de uitnodiging van het voorzitterschap om 

tijdig suggesties te doen als bijdrage aan de onderhandelingen ter 

voorbereiding van de ER te Athene, enkele voorstellen gedaan m.b.t. 

bijstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In dit stadium 

zou ik mijn toelichting willen beperken tot het volgende. 

15. Over het onderdeel dat aangeduid kan worden met de "Londense 

formule" - de landbouwgarantie-uitgaven mogen niet meer stijgen, 

over een bepaalde referentieperiode, dan de autonome groei van de 

Eigen Middelen - zou er met nadruk aan herinnerd kunnen worden dat 

over deze formule een vergaande mate van overeenstemming bestond 



b.g.v. de Europese Raad te Londen eind 1981. Die draad zou weer 

opgenomen dienen te worden. De Commissie zou speciaal aangespoord 

kunnen worden deze formule in haar voorstellen, die op 1 augustus a.s. 

ingebracht worden, te verwerken. Aan de Commissie zou thans reeds 

gevraagd kunnen worden een eerste reactie te geven. De formule zal 

echter niet blijken te werken als hieraan geen strikt bindend karakter 

wordt verleend. Teneinde het uitgavenbeleid binnen een vastgestelde 

begrotingsmassa te kunnen houden, zullen onvermijdelijk bijstellingen 

van de prijsondersteuningsmechanismen dienen plaats te vinden. De 

Commissie dient daartoe de nodige ruimte te verkrijgen om het 

uitgavenbeleid beter te kunnen beheersen dan voorheen. 

16. U zoudt erop kunnen wijzen dat deze bijstellingen ook in Nederland op 

stevig verzet stuiten. De Nederlandse regering is echter de overtuiging 

is toegedaan dat op dit stuk doorgezet dient te worden om zodoende 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid te kunnen redden en aldus een 

perspectief te creëren op een verruiming van de financierings

mogelijkheden en op een evenwichtiger uitgavenpatroon t.b.v. andere 

sectoren. 

17. U zoudt vervolgens een opmerking kunnen maken over de l i js t van 

landbouwonderwerpen die vervat ligt in de verklaring van Stut tgar t . 

Omtrent een aantal van die punten lijkt uitgewerkte besluitvorming 

slechts mogelijk bij gelegenheid van de jaarlijkse prijsvaststelling (in 

het voorjaar). Dit betreft bijv. de afbraak van de MCB's en de steun-en 

premieregelingen. Voor deze, maar ook andere onderwerpen, zou de 

Europese Raad politieke conclusies kunnen formuleren die omgezet 

kunnen worden in communautaire besluitvorming op het daartoe 

geëigende moment. U zoudt het voorzitterschap kunnen aanraden die 

landbouwonderwerpen op een evenwichtige wijze te groeperen, zodanig 

dat er in elke groep voor "elk wat wils" steekt en blokkerings

mogelijkheid verminderd wordt. 

Ontwikkeling van (nieuw) Gemeenschapsbeleid 

18. U zoudt kunnen stellen dat de verklaring van Stuttgart op dit stuk een 

aantal concrete aanknopingspunten biedt, waartoe behoren de uit-



werking van Mediterrane programma's, ontwikkeling van technologie 
op Europees niveau. ESPRIT-programma, uniforme normen en 
standaarden en nog andere zaken. Daarnaast zijn er voorstellen van de 
Commissie die al reeds enige tijd geleden op tafel zijn gebracht met 
betrekking tot deze onderwerpen en nog andere. 

19. Terecht heeft het voorzitterschap tijdens de Raadszitting van 8 juli jl. 
gesteld dat de aanduiding van bepaalde onderwerpen en sectoren in de 
verklaring van Stuttgart indicatief is en niet uitputtend. Nederland 
schaart zich achter deze opvatting. Onze delegatie meent dat de 
Europese Raad in de afgelopen drie sessies (Kopenhagen, Brussel en 
Stuttgart) voldoende nadruk heeft gelegd op de voltooiing van de 
interne markt - met name op basis van de bekende Narjes-voorstellen -
zodat deze materie volledig past in het pakket van te ontwikkelen 

Gemeenschapsbeleid, zoals dit aangevat c.q. voortgezet zal dienen te 
worden in het kader van de post-Stuttgart-operatie. Dit geldt tevens 
voor de ontwikkeling van het transportbeleid, waar eveneens de nodige 
nadruk op is gelegd in Stuttgart. Nederland is flexibel ten aanzien van 
de procedure volgens welke de werkzaamheden te dezen voortgezet 
kunnen worden om uit te monden in besluitvorming te Athene. U zoudt 
kunnen bepleiten dat de Speciale Interne Markt Raden hun arbeid 
energiek voortzetten en tijdig in het najaar de overgebleven knel
punten overdragen aan de Speciale Raad (via de "single prepatory 
group"). Mutatis Mutandis zou iets dergelijks voor transportbeleid 
voorzien kunnen worden. 

Slotopmerking 
20. U zoudt aan het slot het voorzitterschap kunnen verzoeken om zo snel 

mogelijk met een uitgebreid en compleet werkprogramma te komen 
voor de maanden augustus en september, waarop de hoofdsteden zich 
tijdig kunnen instellen. Nederland behoudt zich in ieder geval voor 
tijdig aangepaste of nieuwe suggesties in te brengen t.b.v. de komende 
discussies in de Speciale Raad. 


