
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Nr. : 10991. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 22 juni 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-President, 
's morgens van 09.00 tot 10.30 uur. 

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

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (LV), 
Van Blankenstein (SoZa) , Engering (Fi), . 
Van de Graaf (AZ), De Grooth (EZ) , Posthumus 
Meyjes (BZ), Roberts (BZ), Rutten (PV EG), 
en Van Ulden (OS). 

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

1• Notulen van de vergadering van 16 maart 198 4 
(nr.10884) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

3. Voorbereiding van de Europese Raad op 25 en 26 juni 1984 
Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 20 juni 1984) 

a. De_sociaal-economische_situatie 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat So
ciale Zaken nog suggesties zal doen voor een interventie 
tijdens de Europese raad over de jeugdwerkeloosheid. 

De minister-president merkt op dat uit de brief 
van President Mitterand valt op te maken dat er weinig 
tijd zal zijn voor de bespreking van de sociaal-economische 
situatie. Er ligt een ontwerp-aanbeveling van de Sociale 
Raad over de arbeidsduurverkorting. De discussie zou zich 
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moeten beperken tot de aanvaarding van die aanbeveling. 
Spreker ziet niet hoe over het probleem van de jeugdwerke
loosheid, hoe belangrijk ook, zonder voorbereiding een sub
stantiële bespreking met conclusies zal kunnen worden ge
voerd . 

Staatssecretaris Van Eekelen beaamt dat er niets 
is voorbereid, doch wijst er op dat bij de vorige Europese 
Raad betreurd werd dat de Europese Raad zich niet meer met 
de jeugdwerkeloosheid bezig houdt. Daarom is nu getracht 
dit punt op de agenda te krijgen. Spreker vraagt of minis
ter De Koning kan aangeven waar hij mogelijkheden ziet voor 
concrete suggesties. 

Minister De Koning acht het toch goed dat de 
Europese Raad nog eens de ernst van het vraagstuk benadrukt 
en uitspreekt dat de oriëntaties van het Europees Sociaal 
Fonds met name gericht moeten worden op de bestrijding van 
de jeugdwerkeloosheid. Verder zou een beroep moeten worden 
gedaan op de sociale partners om van hun kant al het moge
lijke te doen om jeugdigen op te nemen in de bedrijven. 

De heer Posthumus Meyjes wijst er op dat het 
punt sociaal-economische situatie niet is genoemd als agen
dapunt. 

De minister-president stelt als conclusie voor 
dat Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken aan het voorzit
terschap te overhandigen ontwerp-conclusies zullen opstel
len over de arbeidsduurverkorting en de jeugdwerkeloosheid. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

b. Britse^begrotingsbijdrage 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
vertegenwoordiger van Financiën in de Coördinatie Commissie 
een voorkeur heeft uitgesproken voor een vereenvoudigd sy
steem voor de oplossing van het probleem van de Britse bij
drage. Dit is in lijn met wat de minister-president heeft 
besproken met president Mitterand en commissie voorzitter 
Thorn. 

De minister-president antwoordt op een vraag van 
minister Ruding dat president Mitterand hem steun vroeg 
voor de volgende benadering: 
in 1984 en 1985 een forfaitaire tegemoetkoming aan het 
Verenigd Koninkrijk van respectievelijk 1000 en 1080 mecu, 
waarna in het derde jaar een tegemoetkoming van 1080 mecu 
plus 60% van de groei van het Britse tekort in dat derde 
jaar ten opzichte van het tweede jaar. 
Spreker heeft geantwoord het ook denkbaar te achten dat 
wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 1000 mecu in 
1984 en voor de volgende jaren een compensatie van bijvoor
beeld 60% van het tekort. President Mitterand ging er voorts 
van uit dat de Bondsrepubliek in de twee eerste jaren 
tweederde van zijn bijdrage zal leveren. Onzerzijds is een 
voorkeur uitgesproken voor een proportionele Duitse bijdrage 
en eventueel voor een politiek omschreven plafond voor de 
Duitse bijdrage, indien de regering van de Bondsrepubliek 
enige plafonnering zou eisen. Spreker heeft uit een tele-
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foongesprek met Bondskanselier Kohl, op 21 juni, de in
druk gekregen dat deze wel met de Franse benadering uit 
de voeten zal kunnen, mits op enigerlei wijze het principe 
van een plafonnering van de Duitse bijdrage wordt vastge
legd. Commissie voorzitter Thorn verwacht dat de Franse 
benadering voor premier Thatcher onaanvaardbaar zal zijn 
en dat dan de Commissie een nieuw voorstel zal moeten doen. 
Spreker heeft de heer Thorn gezegd een oplossing om en na
bij het voorstel van president Mitterand waarover Fransen 
en Britten het eens worden aanvaarbaar te vinden. Mochten 
Fransen en Britten het niet eens worden dan zou zo nauw 
mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij het laatste 
voorstel Thorn/Lubbers in de vorige Europese Raad. Dit kwam 
neer op een forfaitair bedrag van 1000 mecu voor het eerste 
jaar, waarna met dit insteekbedrag het door de Commissie 
ontwikkelde systeem met parameters zou in gaan. Open bleef 
toen de vraag welk referentiejaar zou worden gekozen. 
Spreker heeft de indruk dat het Verenigd Koninkrijk bezig 
is te schuiven naar een oplossing, terwijl Frankrijk van 
het systeem met parameters van de Commissie af wil. 

Minister Van den Broek vraagt om een aantekening 
met een becijfering van de consequenties voor Nederland 
van de voorstellen Thorn/Lubbers, Mitterand, de variant 
van Lubbers op Mitterand en van een eventuele tegemoetkoming 
in deze varianten aan de Bondsrepubliek. 

De heer Posthumus Meyjes antwoord op een vraag 
van de minister-president dat de Bondsrepubliek tot dus
ver nog geen nota over een plafonnering van de Duitse bij
drage heeft ingediend. In het Brusselse systeem van 20 maart 
is er in theorie voor alle lidstaten een plafond, maar 
voor de Bondsrepubliek wordt dit meteen actueel. 

De minister-president stelt als conclusie voor 
dat Financiën en Buitenlandse Zaken voor de delegatie een 
notitie zullen opstellen waarin aangegeven de consequen
ties voor Nederland van de verschillende oplossingen die 
thans de ronde doen. 

De raad kan zich hiermee verenigden. 

2• §§2£2ti29-l984^begrotin2sdiscipline 

Staatssecretaris Van Eekelen acht het van groot 
belang dat de Europese Raad uitspreekt dat het begrotings
tekort 1984 in iedergeval gedekt moet worden. 

De heer Rutten acht een beslissing over de dek
king van het tekort voor de zomer niet meer mogelijk, ook 
omdat er nog geen advies is van het Europees Parlement. 
In de algemene raad van 18/19 juni is besloten eerst te 
wachten op het voorontwerp van de rectificatieve-begroting 
waarin het tekort zal zijn gedefinieerd en de wijze van 
financiering zal zijn aangegeven. Het is nog een open vraag 
of de Commissie zal meewerken aan overschrijvingen van 
posten waar onderbesteding naar posten waar overbesteding 
plaats vindt. De Commissie verwacht dat het Europees Parle-
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ment deze overschrijvingen niet zal aanvaarden. In theorie 
zal de begroting op deze wijze vrijwel sluitend kunnen 
worden gemaakt, maar dan moet de raad, gesteld al dat de 
Commissie hieraan zal meewerken, met unanimiteit besluiten. 
Dit laatste is gezien de opstelling van de zuidelijke lid-" 
staten vrijwel ondenkbaar. 

Minister Ruding meent dat dit alles niet wegneemt 
dat van Nederlandse kant zoveel mogelijk wordt benadrukt 
dat de Commissie de door het Rekenhof genoemde mogelijkhe
den nader dient te bekijken. Spreker begrijpt dat het tijd
stip waarop besluiten kunnen worden genomen moet worden uit
gesteld, maar dit uitstel mag er niet toe leiden dat uitein
delijk alle mogelijkheden tot beperking van het tekort onbe
nut blijven. 

De heer Posthumus Meyjes is van oordeel dat de 
Europese Raad als politieke oriëntatie de bereidheid van 
alle lidstaten zou moeten bevestigen om het tekort zo klein 
mogelijk te maken en om het dan nog resterend tekort aan 
te vullen via voorschotten. 

De heer Engering is van oordeel dat het uiterste 
moet worden gedaan, ook met gebruikmaking van de door het 
Rekenhof genoemde mogelijkheden, om het begrotingstekort 
te beperken. Voor zover er tenslotte nog een tekort resteert 
zou dit moeten worden gedekt door additionele contributies 
via de normale BTW-sleutel. 

De minister-president stelt na een korte verdere 
discussie voor accoord te gaan met de conclusies van de 
Coördinatie Commissie, ook voor wat betreft de begrotings
discipline. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

d. Duitse^MCB^compensatie 

Minister Braks is het geheel eens met de conclu
sie van de Coördinatie Commissie dat de voorgenomen Duitse 
nationale steunmaatregelen,als strijdig met het besluit 
van de Landbouwraad van 31 maart, dienen te worden afge-
wezen. De Duitse voornemens betekenen een substantiële 
eenzijdige afwijking van hetgeen is afgesproken, terwijl 
bovendien compensaties worden verleend voor sectoren waar
in geen inkomensverlies is geleden als gevolg van de af
braak van de positieve MCB's. Met name in die sectoren 
wordt onze concurrentiepositie het meest geschaad door de 
Duitse maatregelen. Spreker is dan ook gelukkig met het 
standpunt dat de Commissie heeft ingenomen in haar brief 
aan Bondskanselier Kohl. De Nederlandse bezwaren werden 
in de Landbouwraad van 18/19 juni uitdrukkelijk gesteund 
door Frankrijk en met enige aarzeling ook door Denemarken. 
Buiten de vergadering hebben ook al de andere collega's 
adhesie betuigd met ons verzet en werden de Duitse argu 
menten - onder andere met betrekking tot de inkomens
achteruitgang - niet overtuigend geacht. Spreker hoopt dat 
de Commissie standvastig zal blijven in haar verzet, zodat 
de Bondsrepubliek een beroep moet doen op unanimiteit in 
de Raad. Hij verwacht dat deze kwestie een belangrijk punt 
zal vormen tijdens de komende Europese Raad. In een ter 
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vergadering rondgedeelde notitie heeft spreker de elemen
ten aangegeven die onzerzijds kunnen worden gebruikt om 
aan een compromis mee te werken. De voornaamste daarvan 
zijn dat de Duitse maatregelen tijdelijk dienen te zijn en 
gedifferentieerd, in die zin dat zij niet gelden voor pro
ducten waarbij geen inkomensverliezen optreden, zoals 
tuinbouwproducten en aardappelen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat de 
Duitse wetgeving een differentiatie per product niet schijnt 
toe te laten. 

Minister Braks wijst er op dat dit een politiek 
en geen technisch argument is. De Bondsregering heeft een 
aanpassing van de Duitse wetgeving niet in de Bondsdag 
willen brengen. 

Minister Van Aardenne vraagt of Bondskanselier 
Kohl in zijn telefoongesprek met minister-president Lub-
bers deze kwestie heeft aangeroerd. Voorts rijst de vraag 
of de Bondsrepubliek deze kwestie koppelt aan een plafon
nering van de Duitse bijdrage voor de Britse compensatie. 
Spreker acht het eveneens onjuist compensatie te verlenen 
voor producten die niet door de MCB-afbraak worden getrof
fen. Hij vraagt wat dit betekent voor eventueel in Neder
land te verlenen nadere compensaties. Tenslotte vraagt 
spreker of het juist is dat het Duitse plan afkomstig is 
van de Duitse minister van Financiën. 

Minister Ruding heeft deze vraag aan minister 
Stoltenberg gesteld, waarop deze reageerde met de mede
deling dat hij uit Sleeswijk-Holstein kwam, waar veel 
boeren wonen. 

Minister Braks merkt op dat de Nederlandse land
bouworganisaties spreker's verontrusting delen en er op 
rekenen dat de regering zich met succes tegen de Duitse 
plannen zal verzetten. De compenserende maatregelen die 
in Nederland zijn getroffen waren afgestemd op een BTW-
afbraak in de Bondsrepubliek van 3%. 

Minister Van den Broek vreest evenals minister 
Van Aardenne dat de Bondsregering een koppeling zal leggen 
met haar aandeel in de oplossing van de Britse problematiek. 
Indien er toch iets voor de BRD gedaan moet worden zou 
spreker een oplossing willen zoeken in de door minister 
Braks aangegeven richting. 

De minister-president merkt op dat Bondskanse
lier Kohl in het telefoongesprek dat hij met hem voerde 
zelf de landbouwproblematiek ter sprake bracht daaraan-
toevoegend dat hij niet met lege handen uit Fontainebleau 
kon terugkeren. Spreker is hier niet op in gegaan omdat 
hij nog niet wist welke strategie onzerzijds de voorkeur 
verdient: een harde afwijzende lijn of de terugvalpositie 
zoals aangegeven door minister Braks die is te karakteriseren 
met de woorden selectief, tijdelijk en degressief. Deze 
laatste weg lijkt spreker onder de gegeven omstandigheden 
nog de beste. Hij vraagt of minister Braks daarover nog 
contact wil opnemen met zijn Franse ambtgenoot. 
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Minister Braks zal met minister Roccard contact 
opnemen, maar acht daarnaast ook nader overleg met de 
Franse president gewenst. Vooralsnog zou de Nederlandse 
delegatie naar de Europese Raad op de positie van de Com
missie moeten inspelen die nog zal nagaan of een vervroegin< 
van de Duitse maatregelen toelaatbaar is en of er verder 
binnen de bestaande verordening nog enige ruimte voor de 
BRD kan worden gevonden. 

De minister-president stelt na een korter verdere 
discussie de volgende conclusie voor: de delegatie zal de 
voorgenomen wijziging van de Duitse nationale steunmaat
regelen blijven afwijzen. Mocht uiteindelijk een concessie 
nodig blijken, met name om een Duitse vrijstelling in de 
bijdragen voor de Britse compensatie te voorkomen, dan kan 
de delegatie terugvallen op de positie als aangegeven door 
minister Braks: extra compensatie van beperkte duur uit
sluitend voor producten waarvoor een echte garantieprijs 
geldt. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

e. Toetreding_Spani§_§n_Portugal 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
de laatste onderhandelingsronde met Spanje beter is ver
lopen dan verwacht. In de Europese Raad zou de afspraak 
gemaakt moeten worden dat de Commissie in september een 
globaal en evenwichtig onderhandelingspakket aan de Raad 
zal voorleggen. 

Minister Schoo stemt hiermee in in de verwachting 
dat in een dergelijk onderhandelingspakket de samenhang 
met het Middellandse Zee beleid niet uit het oog wordt ver
loren. 

Minister Van Aardenne is het hiermee eens. Met 
name een land als Marocco vreest door de toetreding uit 
de Europese markt gedrukt te worden. 

Minister Braks is het eens met het streven naar 
een evenwichtig onderhandelingsresultaat, maar dit wordt 
naar zijn oordeel niet bereikt wanneer gedurende de over
gangsperiode kwantitatieve restricties in het intra-verkeer 
van landbouwproducten tussen Spanje en de huidige lidstaten 
worden toegestaan. 

De minister-president gaat er vanuit dat deze 
kwestie niet gedetailleerd in de Europese Raad zal worden 
besproken. Hij acht de conclusies van de Coördinatie Com
missie voor dit ogenblik voldoende en stelt voor deze te 
aanvaarden en de conclusies van 12 juni met betrekking tot 
het Middellandse Zee beleid nogmaals te bevestigen. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

f. Samenstelling_nieuwe_Commissie 

De raad aanvaardt na een korte discussie de con
clusies van de Coördinatie Commissie. 
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De heer Rutten wijst er op dat in de conclusies 
van de Coördinatie Commissie sprake is van een onderhan-
delingsgroep naar het model van het Comité Spaak, ter voor
bereiding van een eventuele regeringsconferentie in 1985. 
Spreker wijst er op dat het Comité Spaak geen onderhan-
delingsgroep was maar meer een studiegroep. 

Minister Van Aardenne vraagt of tijdens de 
Europese Raad gesproken zal worden over een Europa met 
meerdere snelheden. Spreker acht het nuttig hieraan eens 
een aparte bespreking te wijden in de REZ. 

De minister-president verwacht dat over een 
Europa met meedere sneldheden alleen zal worden gesproken 
als een echte crisis ontstaat rond de Britse problematiek. 
Spreker stelt de volgende conclusies voor: de raad zal na 
de Europese Raad van Fontainebleau, een aparte bespreking 
wijden aan een Europa met meerdere snelheden. De heer Rut
ten zal de delegatie een notitie geven over het functione
ren van het toenmalige Comité Spaak. 
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Minister Smit-Kroes gaat er van uit dat de 
delegatie voor wat betreft het besluitenpakket van de 
Vervoersraad van 10 mei zich zal aansluiten bij hetgeen 
hierover door president Mitterand is gezegd in zijn toe
spraak tot het Europees Parlement. Gebleken is dat de BRD 
dit pakket weer op de helling wil zetten door communautaire 
contingentering af te wijzen. 

De minister-president stelt voor de conclusies 
van de Coördinatie Commissie te aanvaarden. 

De raad besluit aldus. 

Voorbereiding van de Milieuraad van 28 juni 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 20 juni 1984) 

Minister Winsemius wijst er op dat Nederland bij 
de behandeling van de ontwerp-richtlijn inzake de controle 
op grensoverschrijdende overdracht van gevaarlijke afval
stoffen in de positie kan komen deze richtlijn als laatste 
te moeten blokkeren. Spreker zou daarom wat meer armslag 
willen hebben dan door de Coördinatie Commissie wordt ge
geven . 

Minister Smit-Kroes heeft enige zorgen over de 
tekst van deze richtlijn. Zij bevat weliswaar geen directe 
vervoersbeperkende bepalingen, maar wel indirecte. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
minister Winsemius wil dreigen met een unilaterale ver
scherping van het Nederlandse regiem ten aanzien van de 
PCB's. In de Coördinatie Commissie bestond voor dit stand
punt geen steun bij de andere departementen. 

Minister Winsemius merkt op dat dit punt in de 
aanstaande Milieuraad niet behoeft te worden opgebracht. 


