
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex. nr . 

Nr :11323. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 25 maart 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
• s morgens van 9.00 tot 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
van Aardenne, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Schoo, alsmede de staatssecre 
tarissen Bolkestein en Van Eekelen. 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanke-
stein (SoZa), Engering (EZ), Van de Graaf 
(AZ), Korteweg (Fi), Posthumus Meijjes 
(BuZa), Roberts (BuZa), Rutten (PV EG), Van 
Ulden (OS), De Zeeuw (LaVi). 

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

1 . Notulen van de vergadering van 30 november 1984 
(nr.11161) 

De notulen worden vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

Geen opmerkingen. 
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Voorbereiding van de Industrieraad d.d. 26 maart 1985 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 20 maart 
1985, punt 2) 

De raad aanvaardt de conclusies van de Coör
dinatie Commissie 

Voorbereiding van de Europese Raad d.d. 29 en 30 maart 
1985 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 20 maart 
1985, punt 3) 

Geïntegreerde Mediterrane Programma's (PIM's) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op de 
voorlopige agenda van de Europese Raad zoals vermeld op 
bladzijde 4 van de conclusies van de Coördinatie Com
missie. Over de toetreding valt thans weinig te zeg
gen. De bespreking van dit onderwerp hangt volledig af 
van de extra Algemene Raad van donderdag 28 maart a.s. 
Ten aanzien van de Geïntegreerde Mediterrane Program
ma' s (PIM's) bevat het voorstel van Commissie-voorzit
ter Delors drie luiken, ten eerste een verschuiving 
binnen de bestaande structuurfondsen ten behoeve van de 
mediterrane regio's ten bedrage van in totaal 2,5 mil
jard ECU, ten tweede een additioneel bedrag van 2 mil
jard ECU en ten derde het verstrekken van leningen ten 
bedrage van in totaal 2,5 miljard ECU. Deze bedragen 
zouden voor ons een maximum moeten zijn. 

De minister-president merkt op dat Commissa
ris Andriessen er op heeft gewezen dat er bij bepaalde 
Lidstaten aarzelingen zijn ten aanzien van het le-
ningenvolet. Deze bezwaren moeten echter worden afgewo
gen tegen het feit dat de betrokken programma's worden 
beoordeeld door de Europese Investeringsbank, die dit 
met meer zorg pleegt te doen dan de diensten van de 
Commissie. 

Minister Braks legt aan de hand van een sche
ma uit dat er een zeker spanningsveld bestaat tussen de 
omvang van de PIM's en de structuurfondsen. Volgens de 
voorstellen bedraagt de omvang van de werkelijke PIM's 
2,5 miljard ECU. Of het landbouwstructuurfonds een be
drag van 900 miljoen ECU aan PIM's omvat is nog niet 
duidelijk. Bij elkaar moeten de PIM-gedeelten uit de 
drie structuurfondsen 2,5 miljard ECU bedragen. 

Minister De Koning vraagt welk gremium, ge
steld dat de Europese Raad het totaal voor de PIM's 
vaststelt, bepaalt uit welk fonds deze gelden worden 
gehaald. 
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Staatssecretaris Van Eekelen legt uit dat het 
drieluik van het voorstel Delors beoogt 2,5 miljard ECU 
uit de bestaande structuurfondsen te laten toewijzen 
aan de zuidelijke Lidstaten door de normale groei van 
deze fondsen te laten gaan in de richting van deze lan
den. Het is de bedoeling 2,5 miljard ECU toe te wijzen 
aan de zuidelijke landen via de fondsen en daarmee 
meteen te voldoen aan het Griekse memorandum. De dis
cussie gaat verder over de vraag of daarbinnen nog 
aparte luiken geopend moeten worden voor Griekenland en 
Italië. 

De minister-president constateert dat de 
voorstellen betrekking hebben op 7 miljard ECU over 
zeven jaar. De vraag is op welke wijze de 2,5 miljard 
ECU die door reallocatie uit de bestaande fondsen ko
men, worden verdeeld over de drie fondsen. 

Minister De Koning wijst er op dat uit het 
Europees Sociaal Fonds reeds 40% wordt bestemd voor 
superprioritaire gebieden met een sterke oriëntatie op 
de zuidelijke lidstaten. De reallocatie zou eigenlijk 
uit deze 40% moeten komen, maar dit is een sigaar uit 
eigen doos. Zou de reallocatie uit de rest van het ESF 
moeten komen, dan wordt dit fonds wel erg uit het lood 
getrokken. 

De heer Korteweg merkt op dat Nederland voor 
elk der drie fondsen netto-betaler is. Het enige fonds 
waar Nederland nog wat uit ontvangt is het Europees So
ciaal Fonds. Wij moeten proberen zoveel mogelijk uit 
het landbouwstructuurfonds te bestemmen voor de PIM's. 
Immers, hoe meer men (boven de 900 miljoen ECU uit het 
oriëntatiefonds) bestemd voor de PIM's hoe minder er 
uit de andere fondsen voor de PIM's moet worden wegge
haald . 

Minister Braks acht het een politiek voordeel 
dat deze discussie uit het prijzenpakket is gelicht. 
Spreker heeft geen bezwaar tegen 900 miljoen ECU ten 
laste van ht oriëntatiefonds. 

De heer Korteweg zou dit bedrag eerder nog 
wat willen verhogen; in ieder geval niet verlagen. 

De heer Rutten wijst er op dat het Verenigd 
Koninkrijk en de Bondsrepubliek de voorgestelde bedra
gen veel te hoog vinden. Commissie-voorzitter Delors 
heeft nog niet duidelijk gemaakt waar en hoe herschik
kingen binnen de fondsen mogelijk zijn. Terecht is naar 
voren gebracht dat Nederland accoord gaat met herschik
king, mits niet uit ons aandeel, maar zo redeneren an
dere landen ook. Spreker vreest dat de Europese Raad 
niet uit dit probleem komt. In dat geval wordt het 
Griekse probleem en alles wat daaraan vast zit niet op
gelost . 

De minister-president vraagt of er wel eens 
gesproken is over maximering van de netto saldi van de 
lidstaten. Hij verwijst naar de discussie omtrent de 
Duitse en Britse contributie aan de Gemeenschap en 
vraagt of het omgekeerde ooit in discussie is geweest. 
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Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
het EFRO voorziet in een vork waarbinnen claims uit het 
fonds kunnen worden gelegd, doch het idee van maxime
ring lijkt te veel op de juste-retour gedachte, waar 
Nederland zich altijd tegen heeft verzet. 

Minister Van den Broek vraagt zich af of het 
verstandig is om nu reeds accoord te gaan met 2 miljard 
ECU additionele financiering, want er kan later een 
verdeling uitkomen die ongunstig is. Het is verstandi
ger om eerst een verdeling te maken en dan de omvang te 
bepalen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
omvang van de PIM's nog niet besproken is door de Bud-
getraad. 

De heer Rutten licht toe dat het enige wat 
vastligt is wat in Fontainebleau is afgesproken, te we
ten dat de financiële middelen van de fondsen, mede ge
zien de PIM's, binnen het kader van de financieringsmo
gelijkheden in reële termen wezenlijk worden verhoogd. 

Eigen middelen 

De heer Rutten deelt mee dat de Griekse re
serve uitdrukkelijk bevestigd is. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
deze Griekse reserve samenhangt met een voor Grieken
land bevredigende oplossing voor de PIM's. Griekenland 
wil dit uitruilen. De oplossing die voor de Eigen Mid
delen problematiek gekozen is werkt naar twee kanten, 
namelijk door middel van een intergouvernementele over
eenkomst het begrotingstekort in 1985 oplossen inclu
sief de Britse compensatie, en de eerdere inwerkingtre
ding van het Eigen Middelenbesluit mogelijk maken als 
alle ratificaties zijn voltooid. De kans dat alle lan
den het verdrag voor eind december 1985 hebben gerati
ficeerd is echter gering. 

Middellands Zeebeleid 

Minister Van Aardenne wijst er op dat het bij 
het Middellandse Zeebeleid, een ander aspect van de 
toetreding, juist gaat om andere niet-EEG-landen rond 
de Middellandse Zee zoals Tunesië, Marokko, Egypte en 
Israël, die nadeel ondervinden van de toetreding van 
Spanje en Portugal. 
Spreker pleit voor grote voorzichtigheid ten aanzien 
van deze landen. 
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Staatssecretaris Van Eekelen denkt dat 
Frankrijk dit onderwerp zal opvoeren in de Europese 
Raad. De Coördinatie Commissie heeft destijds geconclu
deerd dat Nederland zich op het standpunt stelt dat de 
traditionele handelsstromen van deze landen met de Ge
meenschap gehandhaaft moeten blijven. 

Minister Braks heeft begrip voor dit stand
punt dat voortkomt uit handelspolitieke overwegingen. 
Wel vormt de toetreding van Spanje en Portugal aanlei
ding voor de andere Middellandse Zee-landen om langs 
andere wegen compensatie te vragen. Het EG-lidmaatschap 
brengt een preferentiële situatie met zich mee. Als men 
het nadeel dat hieruit voortvloeit voor deze landen wil 
compenseren kan dit ook via financiële compensatie. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt of het 
Ministerie van Landbouw een staatje kan maken van de 
groei van de handel in zuidelijke producten naar de Ge
meenschap. 

Minister Van den Broek wijst er op dat het 
onderhandelingsmandaat van de Commissie is toegespitst 
op de instandhouding van de traditionele handelsstro
men. Indien dit niet wordt bereikt dan komen de Medi
terrane landen bij de Raad aankloppen. 

Minister Van Aardenne vindt de communautaire 
preferentie een goede zaak, maar men moet daarmee niet 
de moeilijkheden verschuiven naar de landen buiten de 
Gemeenschap. De landen rond de Middellandse Zee zijn 
economisch zwak maar politiek van groot belang. Daarom 
is het van belang de traditionele handelsstromen zoveel 
mogelijk intact te houden. 

Minister Braks merkt op dat met name voor ci-
trusproducten het niet toepassen van douanerechten er 
toe heeft geleid dat de referentieprijzen aanzienlijk 
opgetrokken werden met alle budgettaire consequenties 
vandien. 

De heer Korteweg is het eens met minister Van 
Aardenne. Spreker voelt weinig voor financiële compen
satie. De heronderhandelingen van de financiële proto
collen met de Middellandse Zee-landen staan voor de 
deur . 

Staatssecretaris Van Eekelen meent eveneens 
dat het beter is via handelsconcessies deze landen te
gemoet te komen dan via de financiële protocollen. 

De heer Rutten acht het een illussie te den
ken dat de handelsstromen op den duur gehandhaafd kun
nen blijven. De toetreding van Spanje en Portugal tast 
zeker de handelsstromen met andere landen aan. 
Spreker begrijpt de zorg van de heer Korteweg maar de 
Magreb-landen moeter er - met hulp van de Gemeenschap -
toe worden gebracht om hun economische basis te verbre
den zodat zij ook op andere markten terecht kunnen. 

De heer Korteweg is het hiermee eens maar 
wenst de illusie nog een paar jaar op te schuiven. Op 
deze wijze hoeven wij de financiële protocollen niet 
meteen te verhogen, maar later zal moeten worden ge
dacht in de richting zoals door de heer Rutten aangege
ven . 
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Minister Schoo vraagt wat de communautaire 
preferentie van Spanje en Portugal betekent voor de 
ontwikkelingssamenwerking met Magreb-landen• 

De minister-president neemt aan dat Landbouw 
en Visserij ook dit aspect in de gevraagde notitie zal 
behandelen. 

Rapport Comité Dooge 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee dat 
een substantiële discussie pas tijdens de Europese Raad 
van juni zal plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat 
het rapport in de tussentijd aan flarden wordt gerukt. 
Het Comité Dooge zal waarschijnlijk nog een bijeenkomst 
hebben in juni om een inventarisatie te maken van de 
bilaterale contacten en van hetgeen het Europees Parle
ment met de Spinelli exercitie heeft gedaan. De voorge
stelde procedurele besluiten kunnen door deze Europese 
Raad worden genomen of zelfs worden aangescherpt. 

De minister-president constateert dat het 
rapport van het Comité voor het Europa van de Burger 
(Comité Adonino) een deelrapport is dat door de Europe
se Raad kan worden goedgekeurd. 

Minister Brinkman vraagt om intensief betrok
ken te worden bij de bespreking van de culturele para
grafen uit de rapporten Dooge en Adonino. Een eventuele 
communauterisering van het media- en filmbeleid kan 
binnen Nederland grote problemen doen ontstaan. 

Economische en sociale situatie 

Minister Van Aardenne meent dat het Commissie 
document inzake de economische en sociale situatie niet 
veel nieuws bevat en vraagt zich af wat men aan de hui
dige situatie wil doen. De landen die wel de mogelijk
heid hebben om de economie te stimuleren, met name de 
BRD maar ook het VK, hebben het laten afweten. Dit 
schept een zorgelijke situatie die door de Europese 
Raad zou moeten worden besproken. 

De minister-president deelt mee dat hij 
bondskanselier Kohl terzake heeft benaderd. Deze heeft 
spreker geantwoord dat ook om technische redenen, zijn 
programma voor belasting verlaging niet eerder kan 
ingaan dan 1 januari 1986. Bovendien is het intern 
politiek al verwerkt. Uit deze correspondentie blijkt 
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voorts dat het Nederlandse beroep om zich zuinig op te 
stellen ten aanzien van de landbouwprijzen bij hem geen 
gehoor vindt. De bondskanselier heeft verder negatief 
gereageerd ten aanzien van de vervoersproblematiek en 
behoedzaam positief op de voorstellen inzake technolo
gie. Spreker verwacht dat de discussie over de econo
mische en sociale situatie niet meer zal opleveren dan 
een onderstreping van het belang van de versterking van 
de interne markt en wellicht een oproep voor een ac
tievere rol van de Europese Investeringsbank. 

De heer Korteweg acht het niet verstandig de 
stimulering van de economie in deze Europese Raad op
nieuw aan de orde te stellen, zeker nu de Britse re
gering door de financiële markt is teruggeroepen. Spre
ker stelt voor over de interventie van de minister-pre
sident nog nader interdepartementaal overleg te voeren. 

De minister-president meent dat hierin het 
accent moet worden gelegd op verbetering van de interne 
markt waar nog genoeg te doen is en hetgeen niemand kan 
weerspreken. Maar ook dat ziet er somber uit. Het tech-
nologie-beleid ligt op tafel. Het transportbeleid is 
genoemd maar er gebeurt helemaal niets. Er is enige 
druk op de BRD om geen ritvergunningen meer te ver
langen . Verder zijn er thans weinig additionele moge
lijkheden . 

Staatssecretaris Bolkestein merkt op dat ook 
de Duitse houding in de Handelspolitieke Raad van 
vorige week hem ernstig is tegengevallen. Er is daar 
lang gesproken over het document betreffende een nieuwe 
GATT-ronde, met name over het landbouwdossier en de 
vraag in hoeverre het Comité De Zeeuw ruimte krijgt om 
verder te gaan. De Fransen, Grieken en Denen waren 
hiertegen en de Duitse minister van Economische Zaken 
Bangeman speelde daarbij een zeer opportunistische pro-
Franse rol. 

De minister-president vindt het verdrietig 
dat het werk van de heer De Zeeuw ook weer onder het 
tapijt dreigt te worden gestopt en vraagt om een noti
tie over de landbouwaspecten van de nieuwe GATT-ronde. 
Spreker stelt de volgende conclusie voor: 
De raad aanvaardt de conclusies van de Coördinatie Com
missie met dien verstande dat voor de delegtie naar de 
Europese Raad nog de volgende aantekeningen worden 
voorbereid: 
a. een concept-interventie met betrekking tot de 

economische en sociale situatie in de Gemeenschap 
(Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken) 

b. een notitie betreffende landbouwaspecten van een 
nieuwe GATT-ronde (Landbouw en Visserij) 
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c. een notitie betreffende de materiële effecten na de 
toetreding van Spanje en Portugal voor de Middel
landse Zee-landen op landbouwgebied (Landbouw en 
Visserij, Ontwikkelingssamenwerking). 

De raad stemt hiermee in. 

De secretaris. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 24 juni 1985, 
De Minister-President, 

20 mei 1985 
Type: mm 
Coli: Me 


