
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex.nr . 

Nr:11580. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 29 november 1985 in de Treveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens van 09.00 - 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne f Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Schoo, 
Smit, 
alsmede de staatssecretarissen Brokx, 
Van Eekelen, Kappeijne van de Capello en 
Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Arlman (Fi), Bergman (LaVi), Van de 
Graaf (AZ), Posthumus Meijjes (BuZa), Rutten 
(PV E G ) , Van ülden (BuZa), Van Voorst tot 
Voorst (EZ) 

Secretaris : Drs J.W. Holtslag (wnd) 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 20 september 1985 
(nr.11487) 

De notulen worden aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

2. Mededelingen 

Geen. 
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De delegatie zal zich baseren op de 7 punten 
"concentratie van inspanning" uit de notitie van Bui
tenlandse Zaken met de volgende aantekeningen: 

1° De delegatie zal de tekst van een interpretatieve 
verklaring nauwkeurig bezien, indien het niet moge
lijk blijkt in de tekst van de verdragswijzigingen 
vast te leggen dat automatische ongewenste gevolgen 
voor de bevoegdheden verdeling tussen de Gemeenschap 
en de lidstaten worden voorkomen. 

2° De Raad stemt in met de ter vergadering uitgereikte 
tekst van Buitenlandse Zaken die een tekstvoorstel 
met betrekking tot de EMU bevat. De delegatie zal er 
naar bevind van zaken gebruik van maken. 

3° Alleen indien Nederland in een isolement zou geraken 
kan uiteindelijk, in het kader van de discussie over 
de cohesie, met de mogelijkheid van een nieuwe le
ningsbevoegdheid van de Europese Commissie worden 
ingestemd. Intussen verzet Nederland zich, ook reeds 
tijdens het zogenaamde conclaaf-overleg, tegen even
tuele claims van lidstaten in verband met uitkomst 
van de conferentie. 

4° De delegatie zal proberen om het eindresultaat van 
de conferentie zo veel mogelijk te verbeteren met 
amendering op andere terreinen. Daarbij zal zo mo
gelijk aandacht worden gegeven aan de ontwikkelings
samenwerking en zal rekening worden gehouden met 
complicaties voor de mediawetgeving in verband met 
het onderwerp cultuur. 

5° De Raad neemt kennis van de uiteenzetting van minis
ter van den Broek met betrekking tot het EPS-ver
drag. 

De raad stemt hiermee in. 

De economische en sociale situatie in de Gemeenschap 

Minister Ruding vraagt zich af wat Commissie
voorzitter Delors tijdens de Europese Raad zal doen. De 
Commissie heeft niet, zoals gebruikelijk, een apart do
cument over de economische en sociale situatie in de 
Gemeenschap gemaakt. De heer Delors zal een mondeling 
verhaal houden. Het enige dat thans voorligt is het 
concept-jaarrapport. De Ecofin-raad kan ten aanzien van 
dit rapport geen voortgang maken omdat het Europese 
Parlement er al gedurende twee maanden over praat. De 
status van het rapport is hangende en het is nog niet 
geautoriseerd. 
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Wel is vernomen dat President Mitterrand zou willen in
terveniëren over de schuldenproblematiek. Spreker zegt 
toe dat in de loop van de dag een korte notitie over de 
schuldenproblematiek voor het dossier voor de Europese 
Raad door Financiën zal worden geleverd. 
De ministers van Buitenlandse Zaken hebben op instiga
tie van Commissaris Cheysson om een overleg gevraagd 
met spreker als voorzitter van het Interim Comité, om 
over de schuldenproblematiek te praten. Het betreft 
echter een gecompliceerd probleem dat niet zo maar door 
politici kan worden opgelost. 

Minister Van den Broek heeft vernomen dat de 
heer Delors zal praten over 5 punten. Tijdens het Gym-
nich weekeinde hebben de ministers van Buitenlandse Za
ken over de schuldenproblematiek gepraat. Er is inder
daad gevraagd met minister Ruding, als voorzitter van 
het Interim Comité, hierover te kunnen praten. 

Minister Ruding deelt mee dat dit gesprek in 
januari zal plaatsvinden. Politiek zit er achter dat 
president Mitterrand goede relaties met derde landen 
wil hebben en dat naar buiten wil uitdragen. 

De minister-president vraagt of Frankrijk met 
een specifiek voorstel zal komen. 

Minister Ruding antwoordt dat hij zulks niet 
in concreto heeft vernomen. 

Minister Van den Broek merkt op dat na de 
bijeenkomst van de Cartagena-groep Frankrijk het idee 
heeft dat Europa zich eens politiek over het schulden
probleem moet uitspreken. Als men het probleem puur fi
nancieel economisch wil oplossen dan zal deze oplossing 
voor een aantal landen onvoldoende zijn. Hierbij valt 
vooral te denken aan de grote jonge democratieën van 
Latijns-Amerika. Men wil er nu politiek meer lucht in 
blazen. 

Minister Van Aardenne verwacht dat na de toe
treding van Spanje en Portugal voor dit vraagstuk nog 
meer belangstelling in de Gemeenschap zal worden ge
vraagd . 

De minister-president wijst op de thans lo
pende besprekingen in Geneve om te komen tot een voor
bereidingscomité voor de nieuwe GATT-ronde. Deze be
sprekingen en het schuldenprobleem zijn parallelle 
kwesties. 

Minister Ruding is van mening dat Frankrijk 
een koppeling wil leggen, zoals bleek tijdens de OESO 
Ministerraad, tussen de handel en de structuur van het 
monetaire stelsel. Maar daarin staan zij alleen. 

Minister Van den Broek en minister Van 
Aardenne hebben positieve berichten uit Genève ontvang
en. 

Minister Schoo meent dat Frankrijk in Genève 
een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de mone
taire hervorming. Dit met het oog op de Franse relaties 
met grote schuldenlanden. 
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Staatssecretaris Van Zeil kan er mee instem
men dat op de Europese Raad een interventie over het 
Midden- en Klein Bedrijf wordt gehouden maar wenst de 
kanttekening te maken dat voorzover er Commissie-voor
stellen terzake komen die tijdens het Nederlandse voor
zitterschap in een Interne Marktraad zullen worden be
sproken . 

Minister Ruding wijst er op dat is afgespro
ken dat indien tijdens de IGC monetaire of economische 
onderwerpen aan de orde zijn er altijd een vertegen
woordiger van het betreffende ministerie aanwezig is, 
ook als de delegatie wordt ingekrompen. Het voorzitter
schap heeft nu de mogelijkheid geopend dat de fiscale 
problematiek en met name de harmonisatie van de indi
recte belastingen aan de orde kan komen. Spreker gaat 
er, in de geest van bovenstaande afspraak, nu vanuit 
dat zal worden geopereerd aan de hand van de betreffen
de nota van het ministerie van Financiën. 

Staatssecretaris Van Eekelen denkt niet dat 
dit onderwerp aan de orde komt. De notitie van Finan
ciën over de stand-still van de BTW-tarieven is verwe
zen naar de Coördinatie Commissie van 4 december. De 
stand-still zal niet aan de orde komen. 

Minister Ruding wenst in elk geval een stand
punt hierover te hebben voor de eerstkomende Ecofin-
raad. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat Financien een notitie levert over de schulden
problematiek. 

De raad stemt hiermee in. 

Functioneren van de Europese Raad 

De heer Rutten richt de aandacht op de brief 
van de minister-president over het beter functioneren 
van de Europese Raad. Dit onderwerp staat niet in de 
brief van het voorzitterschap, daar beide brieven el
kaar gekruisd hebben. Dit onderwerp zou tijdens het 
conclaaf-overleg kunnen worden besproken. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op de 
boodschap van de Nederlandse leden van het Europees 
Parlement die een beroep doen om een verdragswijziging 
niet te tekenen die niet voldoende aan de democratische 
besluitvorming tegemoet komt. Dit bericht zal in het 
dossier van de Europese Raad worden gevoegd. Voorts zal 
een Franse brief over militiare vliegtuigproductie in 
het dossier worden gevoegd. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat de brief van de minister-president tijdens het 
zogenaamde conclaaf-overleg zal worden aangemeld als 
onderwerp waarover de Europese Raad zich zal moeten 
uitspreken. 

De raad stemt hiermee in. 


