
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

*r : 1116 3 

*7otulen van de verqaderinq gehouden OD 
vrijdaq november i°PA in de mrêveszaal van het 

kabinet van de minister-president 
's morgens van °.no tot 1o.oo uur 

aanwezig: minister-president T.ubbers en de ministers 
van Aardenne, Praks, ^7an den Proek, 
Pe ^oning, Pudina, Schoo, Vinsemius, 
alsmede de staatssecretarissen Bolkestein 
en Van rekelen. 

^oorts zijn aanwezig de heren Van Planke
stein (SoZa), Fngering (FZ), van de Graaf 
(AZ), Jacobovits de Szeged (PuZa), Korte-
weg (Fi), Posthumus Meijjes (PuZa), Roberts 
(PuZa), Rutten (PV FIB') , van rilden ( o s ) , 
Pe Zeeuw (La Vi) . 

Secretaris : mr j.P.M.Ff. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van oorschot. 

1. notulen van de vergadering van 5 oktober 1 O Q ^ 
(nr.11093) ' _ 

ne notulen worden vastgesteld met inbegrip 
van de wijzigingen vermeld op bijqaand wijzigingenblad. 

2. Mededelingen 

r~een onderwerpen • 
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op de agenda van de Fcofin Paad van ]O december a.s.. 
Er staan goede en slechte dingen in maar het kan nu nog 
niet inhoudelijk besproken worden, ook in Dublin niet." 
Spreker heeft veel waardering voor het jaarverslag van 
de Commissie, "ij heeft echter bezwaar tegen de sugges
tie om in Europa tot belastingverlichting over te 
gaan. ne Commissie was vorig jaar nog van mening dat 
nog geen stimulerend beleid moest worden gevoerd; nu 
bepleit zij aan de inkomstenkant wel daartoe over te 
gaan. Spreker is tegen een algemene aanbeveling tot be
lastingverlichting. Tn de P . P ^ is dit wel mogelijk omdat 
daar het begrotingstekort bijna is geëlimineerd. 7en 
alléén op de PRP gerichte aanbeveling terzake zou Ne
derland kunnen steunen, baarbij kan er op worden gewe
zen dat de Nederlandse regering in 1%B§ al het moge
lijke doet aan belasting- en premieverlaging. 

ne minister-president is het er mee eens dat 
het jaarrapport in feite bepleit wat de Nederlandse re
gering al qedaan heeft. Spreker stelt als conclusie 
voor, dat de delegatie de aanbevelingen met betrekking 
tot het ^MS in het Commissie-document voor de "urooese 
Raad zal verwijzen naar het Monetair Comité en de 
Ecofin Paad. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

e. Technologie 
De minister-president heeft in overleg met de 

betrokken ministers verzocht om een meer specifieke 
voorbereiding van de Nederlandse inbreng in de Europese 
Raad met betrekking tot de technologische achterstand 
van Europa ten opzichte van Japan en de Verenigde sta
ten. Door Economische Zaken is een concept-interventie 
daarover opgesteld, met een toelichtende notitie. De 
heer Posthumus Meijjes heeft daar enkele presentatie-
punten aan toegevoegd, die overigens niet haaks staan 
op de stukken van Economische Zaken. Deze stukken bie
den voor spreker voldoende aanknopingspunten, ^én punt 
blijft echter wat onderbelicht. Spreker is het er mee 
eens dat Nederland zeer voorzichtig moet zijn met het 
bepleiten van mutaties in de buitenrechten, maar Japan 
en de verenigde Staten beschikken over andere instru
menten om hun positie te versterken, zoals de "buy Ame
rican act", die Europa niet kent. vooral op het gebied 
van de geavanceerde technologie is ^uropa erg passief. 
Spreker vreest, evenals economische Zaken, dat voor
stellen in de richting van een grotere bescherming aan 
de buitengrenzen al te gretig door bepaalde lidstaten 
zullen v/orden overgenomen om het verder daarbij te la
ten. Daarom kan Nederland zich alleen op die weg bege
ven onder voorwaarde, dat eerst ten aanzien van de twee 
andere punten - Europese normen en standaarden en ver
soepeling van het mededingingsbeleid - voldoende 
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vorderingen zijn gemaakt. 
Staatssecretaris Bolkestein merkt op dat de 

achtergrondnotitie van Fconomische ?aken ingaat OD drie 
punten: Furooese normering, mededingings- en tarifaire
aspecten. nat men streeft naar Furopese normen is een 
goede zaak; dit betekent nog niet dat binnenkomende 
producten ook aan de Furopese normen moeten voldoen. 

n e minister-president merkt op dat de Ver
enigde Staten en Japan wel soortelijke eisen stellen. 

staatssecretaris Bolkestein zou dit probleem 
voor zo ver het bestaat eerder via de bestaande r : ^ -
orocedures willen aanpakken. Tndien echter in het open
baar zou worden aangekondigd dat ingevoerde producten, 
anders dan om reden van veiligheid en volksgezondheid, 
moeten voldoen aan "uropese normen, betekent dat een 
non-tarifaire belemmering en komt men in conflict met 
de eigen regels en uitspraken terzake, '.'oor wat betreft 
het mededinaingsaspect heeft spreker onlangs vernomen, 
dat commissaris .^ndriessen van plan is om voor het eind 
van het jaar een initiatief te nemen waardoor de samen
werking tussen bedrijven tot en met de productiefase 
wordt vrijgesteld van de beperkende bepalingen ex de 
artikelen R5 en 86 van het FFO-verdrag. ^it interessan
te initiatief, dat verder gaat dan bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten toelaatbaar is, zou in de verdere 
voorbereiding van de Furopese Raad van Dublin kunnen 
worden meegenomen. Een versoepeling van de tarifaire 
regels (artikel ?& van het CS ATT) wordt met name gewenst 
door de franse regering. Omdat dit zo gewenst is moet 
Mederland hiervoor op z'n minst een behoorlijke contra
prestatie zien te krijgen. r>e invulling hiervan vereist 
nog enig nadenken, ook uit het oogpunt van onder-
handelingstaktiek. Daarom mag dit aspect slechts tenta
tief worden ingebracht, vooral om te zien hoe happig 
anderen daarop reageren. 

De minister-president constateert dat de raad 
vrijwel op één lijn zit. Spreker zal in Dublin de 
eerste twee aspecten sterk benadrukken en zich ten aan
zien van het derde, zov/el inhoudelijk als tactisch, 
voorzichting opstellen, overigens is het niet de be
doeling de Furopese Raad nu tot besluiten te brengen. 
T*et gaat slechts om een verzoek aan de Commissie om een 
nadere studie voor de volgende ruronese ^aad. 

De heer Posthumus Meijjes merkt OP dat in de 
brief van premier Fitzgerald wordt gevraagd om onder
werpen aan te melden voor de Furopese Raad. Dit onder
werp zou daarvoor geschikt zijn. 

Minister van Den Proek vraag zich af of ook 
het transportbeleid moet worden aangemeld. 

' minister-president acht het beter slechts 
één additioneel onderwerp, de technologie, aan te mel
den. T*et transportbeleid zal vanzelf aan de orde 
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komen en zo niet ter plekke kunnen worden opgebracht. 
Spreker stelt na een korte verdere discussie de volgen
de conclusie voor: 
r>e concept-interventie over de technologische achter
stand van "uropa ten opzichte van de herenigde Staten 
en Japan zal, gehoord de discussie in de Raad voor 
Europese 7,aken, nader door economische 7aken en buiten
landse Zaken worden aangevuld. Dit onderwerp zal als 
aaendapunt voor de Europese ^aad worden aangemeld bij 
het Voorzitterschap. 

ne raad kan zich hiermee verenigen. 

f. hongersnood in Afrika 

Minister Schoo merkt op, dat in de conclusies 
van de Coördinatie Oommisie een vrij positieve opstel
ling wordt ingenomen jegens de ontwerp-conclusies van 
het Ierse voorzitterschap, maar de financiering van een 
^emeenschapsactie hangt volstrekt in de lucht. Neder
land heeft reeds voor f. ?00 min aan extra maatregelen 
genomen. Binnen de begroting van Ontwikkelingssamenwer
king is geen ruimte meer voor een bijdrage aan een Ge
meenschapsactie. Derhalve zal daarvoor binnen de FG-
begroting ruimte moeten worden vrijgemaakt. 

Staatssecretaris Van ^ekelen merkt op dat de 
Begrotingsraad van ?3 november een bedrag heeft uitge
trokken voor de bestrijding van de honger in Afrika. 

De minister-president concludeert dat in 
overleg tussen Ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse 
Zaken en Financi'én een nadere notitie zal worden opge
steld over de ontwerp-conclusies van het voorzitter
schap inzake de hongersnood in Afrika. 

De raad stemt hiermee in. 

Voorbereiding van de Visserijraad van 3 en 4 december 
19R4 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 2P novem
ber 1994) 

Staatssecretaris van rekelen merkt op dat 
hier geen geschilpunten zijn. 

De raad aanvaardt de conclusies van de Coör
dinatie Commissie. 


