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U ~ Plv. DGES 
O n d e r w e r p : brief MP aan Bondskanselier Kohl - DIE 

./. Bijgaand moge ik U aanbieden een concept van een brief 
van MP aan Bondskanselier Kohl. Het doel van de brief zal 
moeten zijn: 
1. aandacht te vestigen op enkele hoofdpunten van de 

Nederlandse visie, vooral waar die parallel lopen met 
die van de BRD; 

2. te attenderen op een ("strijdigheid in de Duitse opstelling, 
die het doel van de post-Stuttgart exercitie in gevaar 
kan brengen; 

3. te waarschuwen tegen het risico van teveel in de Engelse 
hoek terecht te komen voor wat betreft de financiële 
onevenwichtigheden (met het oog op het Duits-Engelse 
overleg op 8 en 9 november a.s.); en 

4. een oproep te doen tot compromisbereidheid en een 
initiatiefnemende rol tijdens de Europese Raad. 

Deze presentatie vergt uiteraard ook enige indicatie van 
Nederlandse bereidheid om aan specifieke Duitse wensen 
tegemoet te komen, met name op het punt van de MCB's en 
de beperking der financiële lasten. De brief behoeft overigens 
niet in details te treden en kan in algemene, welwillende 
termen worden gesteld. 

U wilt deze tekst wellicht in of en marge van de REZ van 
morgenochtend bespreken met de MP en de Heren Ruding en Braks^. 
De brief kan dan nog dezelfde dag gefinaliseerd en vertaald 
worden en gereed gemaakt voor overhandiging te Bonn a.s. 
maandag. 
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Concept brief van Minister President aan Bondskanselier Kohl 

Onderwerp: Aanstaande Europese Raad 

Nu de voorbereiding van de Europese Raad zijn finale 
fase nadert en er belangrijke bilaterale contacten tussen 
de lid-staten plaatsvindenf voel ik er behoefte aan mij 
met enkele korte opmerkingen tot U te wenden. 

Ik doe dat in de eerste plaats vanuit een gevoel van 
bezorgdheid omtrent de vooruitzichten voor de komende 
Europese Raad. Er zijn weliswaar op de diverse met elkaar 
verbonden terreinen tekenen van toenadering te bespeuren, 
maar op de hoofdpunten bestaan er nog aanzienlijke menings
verschillen en het is nog maar zeer de vraag of op deze 
punten in Athene beslissende doorbraken kunnen worden 
bereikt. Toch is zulks noodzakelijk willen wij vermijden 
dat de Gemeenschap aan verlamming ten prooi zal vallen. 
Ik geloof niet te overdrijven wanneer ik zeg dat juist 
U, waarde collega, in een positie verkeert die het mogelijk 
maakt het vinden van compromissen te bevorderen en de 
neiging tot "brinkmanship" van sommige lid-staten tegen 
te gaan. Wanneer U op de Europese Raad deze inspirerende 
en initiatiefnemende rol terwille van het algemene Europese 
belang op U zoudt willen nemen, kunt U op mijn volle steun 
rekenen. 

Voorts constateer ik met genoegen dat de Duitse en 
Nederlandse posities tijdens de besprekingen in de 
Speciale Raad zich over het algemeen langs parallelle 
lijnen hebben ontwikkeld. Wij hebben daarbij, bij mijn 
weten, ook vrijwel identieke uitgangspunten, die ik in 
het kort als volgt zou willen resumeren: 
- de vaste wil om de Gemeenschap op korte termijn te 

verlossen van de loodzware last van de meningsverschillen 
over de verdeling van de financiële gevolgen tussen de 
lid-staten, teneinde de weg vrij te maken voor nieuwe, 
constructieve activiteiten; 
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- de overtuiging dat een uitbreiding van de Eigen Middelen 
van de Gemeenschap - in elk geval noodzakelijk vanwege 
de toetreding van Spanje en Portugal - alleen op ver
antwoorde wijze kan geschieden, indien de gemeenschappelijke 
landbouwpolitiek gerationaliseerd wordt en de agrarische 
uitgaven worden onderworpen aan effectieve beheersing; 

- de wetenschap dat deze gehele exercitie zijn diepere zin 
slechts verkrijgt naarmate wij erin slagen de grondslagen 
te leggen voor nieuwe,zinvolle beleidsactiviteiten op 
Europees niveau, waarbij de versterking van de vrije 
interne markt een bijzondere plaats inneemt. 

Op de details van de afzonderlijke dossiers wil ik hier 
niet ingaan. Er zijn echter twee onderdelen waarvoor ik 
Uw bijzondere aandacht vraag. 

Het eerste betreft het vraagstuk van de monetaire compenserende 
bedragen. Ik begrijp dat de BRD op dit gebied bijzondere 
opvattingen en belangen heeft en wij zijn bereid daai^in 
verregaande mate mee rekening te houden. Men moet echter 
wel constateren dat een regeling in de door U gewenste zin 
in niet onaanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan ons 
streven tot rationalisatie van de landbouwpolitiek en 
beperking van de uitgaven. Ik meen daarom dat een regeling 
voor de MCB's gepaard zal moeten gaan met afspraken, in 
bijzonder ten aanzien van het niveau van de landbouwprijzen, 
die deze negatieve gevolgen tot het absolute minimum beperken 
en dat wij overigens zullen moeten streven naar een zo 
sterk mogelijke formulering van een algemene norm die de 
groei van de landbouwuitgaven aan banden legt. 

Mijn tweede opmerking betreft de problemen die U ondervindt 
ten gevolge van het feit dat de BRD de grootste financiële 
bijdrage aan de Gemeenschap levert, zeker wanneer men 
rekening houdt met de compensatie die naar alle waarschijnlijkheic 



aan het Verenigd Koninkrijk zullen moeten worden toegekend. 
De Engelse voorstellen op dit gebied zijn bijzonder vergaand 
en kunnen, naar ik vermoed, geen grondslag vormen voor een 
overeenstemming die ons allen zou bevredigen. Ik ben daarom 
zo vrij de hoop uit te spreken dat de Duitse positie voldoende 
elementen van flexibiliteit en pragmatisme zal bevatten 
die zulk een overeenstemming wel mogelijk zou^l maken. 
Zo niet, dan zou hier een groot struikelblok kunnen ontstaan. 
(Van Nederlandse kant is men bereid om, in de mate van het 
mogelijke, met de Duitse desiderata rekening te houden 
en wij hebben dienaangaande onlangs enkele suggesties gedaan. 
Een grote mate van compromisbereidheid aan alle kanten zal 
noodzakelijk zijn om deze gordiaanse knoop door te kunnen 
hakken. 

Ik zie met vol vertrouwen onze samenwerking tegemoet in 
de komende Europese Raad. 


