
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex . nr . 

Nr:11621 . 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 31 januari 1986 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens van 09.00 - 10.00 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankestein (SoZa), Engering (EZ), 
Van de Graaf (AZ), Roberts (BuZa), Stek (Fi), 
Van Swinderen (BuZa) en De Zeeuw (LaVi) 

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

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

b. Notulen van de vergadering van 29 november 1985 
(nr 11580) " 

Vastgesteld. 

c. Notulen van de vergadering van 13 december 1985 
(nr 11574) 

Vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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Voorbereiding Voorzitterschap 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d .d . 
28 januari 1986, punt 2.1) 

Minister Van den Broek merkt op dat het de 
bedoeling is regelmatig in de REZ vooruit te blikken op 
de problemen die het Voorzitterschap te wachten staan 
om tijdig de verschillende acties op elkaar te kunnen 
afstemmen. 
De Interne Markt Raad van 4 februari 1986 is de enige 
Raad die plaats vindt voor de volgende vergadering van 
de REZ. 
De Algemene Raad van 27 en 28 januari 1986 is bevredi
gend verlopen. De Acte Unique zal op 17 februari 1986 
vermoedelijk door 11 landen worden ondertekend. Dene
marken zal waarschijnlijk later volgen. Spreker heeft 
contact gehad met staatssecretaris Bolkestein over het 
Multi Vezel accoord, waarmee men in tijdnood komt. Af
gesproken is dit gecompliceerde dossier, parallel aan 
de Algemene Raad van 17 en 18 februari 1986 ook te la
ten behandelen in een Raad voor de Handelspolitiek. 

Minister De Koning doet verslag van zijn be
zoek aan Spanje en Portugal. 
Ten aanzien van het Europees Sociaal Fonds heeft spre
ker grote druk uitgeoefend op Spanje en Portugal om dit 
Fonds ook goed te laten functioneren voor de priori
taire gebieden in de Noordelijke Lidstaten. 
Spreker was getroffen door de hulpeloosheid van de Por
tugese regering die alleen met behulp van externe druk 
vanuit de Gemeenschap de noodzakelijke onaangename 
maatregelen denkt te kunnen treffen. Hij heeft er op 
gewezen dat dit geen goed uitgangspunt is voor een har
monieuze samenwerking in Europa. 
Een serieus probleem is wel dat met name het ontbreken 
van behoorlijke beroepsopleidingen Portugal vrijwel 
kansloos maakt in de concurrentieslag. 

Minister Braks deelt mee dat hij uitvoerig 
contact zal hebben met zijn Franse collega minister 
Naliet tijdens de Silva-Bos Conferentie op 5 en 6 fe
bruari 1986. 

De minister-president vraagt staatssecretaris 
Bolkestein hoe h i j f naar aanleiding van zijn gesprek 
met de Amerikaanse Trade Representative Yeutter, de 
ontwikkelingen in het komende half jaar beoordeelt. 

Staatssecretaris Bolkestein antwoordt dat hij 
samen met de heren Engering en De Zeeuw een heel scale 
van onderwerpen met de heer Yeutter heeft besproken, 
met name staal, textiel, zuidvruchten en de Middelland
se Zee accoorden. 
Spreker heeft kunnen vaststellen dat de druk van het 
Amerikaanse Congres om tot protectionistische maatrege
len over te gaan thans minder is geworden dan vorig 
jaar. De aandacht is meer gericht op het begrotingste
kort en de Gramm Rudman-act. De situatie wordt er niet 
eenvoudiger op door de huidige dollarkoers. 
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De heer Yeutter streeft er serieus naar redelijke op
lossingen te vinden voor de diverse geschillen, maar 
wordt daarbij gehinderd door de binnenkort te houden 
mid-term verkiezingen. In het gesprek met Yeutter is 
spreker niet veel verder gekomen, maar de wederzijdse 
posities zijn nog eens verduidelijkt. Dit is niet onbe
langrijk daar een groot aantal geschillen lijkt te be
rusten op misverstanden. 

De heer De Zeeuw had de indruk dat de heer 
Yeutter niet van plan was deze geschillen in de nieuwe 
GATT-ronde aan te wakkeren maar erop uit was om tot 
consultaties in het GATT over te gaan. Ten aanzien van 
het staalgeschil bestaat enige irritatie in de Verenig
de Staten dat door de Gemeenschap geretalieerd wordt 
met landbouwproducten. 

De minister-president vraagt hoe ernstig de 
staal-zaak wordt; volgen er op de retaliaties weer 
contra-retaliaties? Er zijn geruchten dat de Amerikaan
se administratie met het oog op het begrotingstekort 
toegroeit naar een invoerheffing op olie. Zijn hiervoor 
concrete aanwij zingen? 

Staatssecretaris Bolkestein licht toe dat de 
Verenigde Staten zijn overgegaan tot contingentering 
(600.000 ton) van de invoer van staal-halffabrikaten 
uit Europa. Deze maatregel treft vooral het Verenigd 
Koninkrijk, de Bondsrepubliek en Nederland. Het Ver
enigd Koninkrijk heeft echter haar handel veilig ge
steld door een bilaterale afspraak met de Verenigde 
Staten en daarmee de communautaire discipline doorbro
ken. De EG heeft vervolgens geretalieerd op drie pro
ducten, namelijk kunstmest, gestreken papier en runder-
vet, ter waarde van 45 miljoen dollar. Hierbij blijft 
het voorlopig. De moeilijkheid voor Hoogovens is ten 
eerste dat over een half jaar een nieuwe productiecapa
citeit voor halffabrikaten op gang komt waardoor Hoog
ovens tegen het plafond van de Verenigde Staten aan zal 
stoten en ten tweede dat de Verenigde Staten zich dan 
zullen baseren op een bepaalde referentieperiode voor 
de invoer van staalproducten. Maar Hoogovens heeft die 
referentie niet omdat het juist met nieuwe producten op 
de markt komt. Daarom heeft spreker aangedrongen op 
ruime toepassing van de short-supply clause op grond 
waarvan nieuwe producten kunnen worden toegelaten als 
Amerikaanse klanten daarvoor belangstelling hebben. 
Yeutter heeft laten doorschemeren dat indien er sprake 
zou zijn van een dergelijke situatie, over een soepele 
toepassing van de short supply clause wel zou kunnen 
worden gedacht. 

Minister Van den Broek meent dat de achter
grond van het staalconfliet veeleer een intern EG-pro-
bleem is. De EG kon intern geen accoord bereiken over 
de onderlinge verdeling van de te exporteren halffabri
katen waarna de Verenigde Staten tot contingentering 
zijn overgegaan. Daarna is de EG weer gaan retalieren. 
In Europa zijn de tegenstellingen van belangen te 
groot. De vraag is hoe lang men zo blijft doorgaan. 
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Staatssecretaris Bolkestein ziet de voorge
schiedenis anders. De halffabrikaten waren consultatie
producten. Het huidige accoord over de halffabrikaten 
loopt tot 1989 en het is voorbarig om nu al alles te 
regelen voor zo'n lange periode. Spreker vreest dat de 
onderlinge tegenstellingen in Europa nog lang zullen 
blijven bestaan. Wij staan aan de vooravond van een 
multi-ferro-accoord; de staalmarkt is zwak en het aan
deel van de staalsector in het BNP wordt steeds klei
ner. Hoogovens dreigt het kind van de rekening te wor
den . 
Spreker antwoordt de minister-president dat hij de heer 
Yeutter heeft gevraagd of zijn regering de instelling 
van een invoerheffing op olie overwoog. Yeutter wees 
erop dat de Gramm-Rudman-act, die een soort automa
tische guillotine inhoudt bij het bereiken van een be
paald begrotingsplafond r in het najaar grote onrust kan 
veroorzaken. In dat geval zullen alle voorstellen be
spreekbaar worden f ook een invoerheffing op olie. 

De heer De Zeeuw heeft de heer Yeutter erop 
gewezen dat de Verenigde Staten in dat geval ook geen 
bezwaar meer kunnen maken tegen een invoerheffing op 
oliën en vetten door de Gemeenschap. 

De raad aanvaardt de conclusies van de Coör
dinatie Commissie. 

Vooruitzichten ontwikkeling garantie-uitgaven gemeen
schappelijk landbouwbeleid 
(Nota van de minister van Landbouw en Visserij d .d. 
22 januari 1986 en conclusies van de Coördinatie 
Commissie d.d. 28 januari 1 9 8 6 , punt 2 . 2 ) 

Minister Braks meent dat de cijfers van de 
nota voor zichzelf spreken. De zorg is groot, met name 
over de steeds groeiende voorraden terwijl er geen 
reële afzetmarkten zijn. Tijdens de Gr'üne Woche in Ber
lijn, afgelopen week, is deze zorg nog versterkt. 
Minister Kiechle heeft deze gelegenheid te baat genomen 
om zijn standpunt, dat een volstrekte blokkade op de 
hervorming van het landbouwbeleid betekent, nog eens 
uit te dragen. De voorzitter van het Duitse Landbouw
schap hield gelukkig een wat gematigder verhaal. De 
Duitse opstelling is hard aangekomen, met name op com
missaris Andriessen die rechtstreeks wordt verweten 
geen oog te hebben voor de inkomens in de landbouw. Be
togen over een toenadering tot de wereldmarkt of over 
alternatieve mogelijkheden maken geen indruk; het on
derwerp is in de BRD te veel gepolitiseerd. Overigens 
zit spreker zelf ook midden in een spanningsveld en 
werd hij deze week nog geconfronteerd met 3 0 0 0 protes
terende boeren. Hij is en blijft bereid een hard stand
punt in te nemen, maar zal als voorzitter moeten probe
ren tot een compromis te komen. 


