
M E M O R A N D U M 

V a n : Chef DIE 
Aan : M en T via DGES en S 

D n m 11 december 1980 ö a 

•*« 801/80 f 

Onderwerp: Uw gesprek met Thorn, a.s. dinsdagmorgen om 09.oo uur 
over het Nederlandse voorzitterschap 

Voor bovengenoemd gesprek is slechts één uur beschikbaar. 
Het zou derhalve beperkt dienen te worden tot de mees: 
prioritaire zaken die tijdens ons voorzitterschap behan
deld zullen worden en m.n. die, waarbij het samenspel 
met de Commissie van belang is. 

1 . Herstructurering van de begroting 
Het ziet er naar uit dat de Commissie pas in juni 1981 het 
resultaat kenbaar zal maken van het 'onderzoek' waartoe zij 
door de Raad op 30 mei 1980 uitgenodigd is en daarbij aan
sluitende voorstellen zal voorleggen. Dit zou beteke :\ 
na 1 (of 2) Raadsbehandeling (en) deze zaak in de Europese 
Raad van 29/30 juni een eerste behandeling op het hoogste 
politieke niveau verkrijgt. Over de stand van zaken alsdan 
valt nu weinig te zeggen. 

Vroeger in het jaar (eind januari/begin februari) zul: ie 
Commissievoorstellen over de landbouwprijzen het licht lien, 
waarschijnlijk vergezeld van een aantal bezuinigingsvoorstel
len, voornamelijk in de landbouwsector. Van deze laatste 
hebben de PV's inmiddels een voorproefje gehad. 

U zoudt de Heer Thorn kunnen vragen of hij de land
bouwprijzen en de bezuinigingen gekoppeld ziet, dat 
wil zeggen,geen substantiële bezuinigingen, dan ook geen 
vaststelling van de landbouwprijzen en doorschuiving 
van de dan gekoppelde dossiers naar mei/juni 1981 
(na de franse verkiezingen)• 

Daarnaast is het interessant te vernemen wat de Heer 
Thorn denkt over de hoogte der prijsstijgingen in de 
Commissievoorstellen. 
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2. In haar programma voor het Nederlandse voorzitters 
stelt de Commissie dat de Raadsbehandeling van het 
'avant projet du budget 1982' een direct effect kan heb
ben op de uitvoering van het mandaat ex Raadsbesluit 
d.d. 30 mei j.1. en dat dit avant projet in mei 1981 aan 
de Raad zal worden aangeboden. 

In dit programma spreekt de Commissie met geen woord over 
het gebruikelijke prioriteitendebat dat normaliter eind 
maart /begin april plaats vindt, mede op basis van meer
jarenramingen . 

U zoudt de Heer Thorn kunnen vragen naar de bedoe
lingen van de Commissie omtrent het te houden 
prioriteitendebat en de timing daarvan,e: :: . 
een strekking en effect zou moeten hebbenfraede 
richting gevend voorde Commissie bij de uitwerking 
van haar herstructureringsvoorstellen. 

De vraag rijst dan of de Europese Raad van 25/26 maart 
1981 aandacht moet besteden aan de herstructureringspro-
blematiek. Zo ja, dan zou dit voorbereid moeten worden. 
Maar voor die voorbereiding zijn er niet voldoende aan
knopingspunten, althans geen formele. Voorshands lie ik geen 
rol voor de Europese Raad d.d. 25/26 maart a.s. weggelegd 
v.w.b. de herstructureringsproblematiek ,tenzij de ER d 
probleem zou willen behandelen in het Licht van mogelijk 
vast gelopen onderhandelingen over de landbouwprijzen juncto 
bezuinigingen . 
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U zoudt de Heer Thorn naar zijn mening hierover 
kunnen vragen. 

4. Economisch, financieel en sociale situatie van de Gemeenschap. 
Dit is een vast agendapunt voor de Europese Raad, derhalve ook 
op 25 en 26 maart a.s. Aangedrongen zal kunnen worden op voor
bereidend werk van de Commissie te dezen,;.n een zo vreeg mogelijk 
stadium. 

Bij gelegenheid van de ER d.d. 1 en 2 december j.1. s besloten 
dat de economische, financiële en sociale situatie van de 
gemeenschap, speciaal in het licht van de kritieke werkgelegen
heidssituatie ,aan een brede beschouwing zou worden onderworper. 
Na gedegen voorbereiding door de Commissie ,zou een fcacs::::::.: 
in samenstelling van de Ministers van economische zaken, finan
ciën en sociale zaken deze brede aanpak gestalte moeten gever 
De vraag stelt zich of een dergelijke raadszitting reeds in het 
eerste semester 1981 plaats zou kunnen vinden. Dit hangt nede 
af van de voortvarendheid waarmee de Commissie dit voorberc 

Aan de Heer Thorn zou gevraagd kunnen worden of de 
termijn waarop die voorbereidende werkzaamheden afge
rond zouden kunnen worden, het mogelijk maken nog 
tijdens het Nederlandse voorzitterschap een dergelijke 
Raadsvergadering te beleggen, (liefst in de eerste 
helft van mei) 

5. Voorbereiding Topconferentie in Ottawa 
U zoudt kunnen v r melden dat de ER van 29/30 juni 1981 op die 
data gepland is, juist om onder Nederlands voor*itterschap de 
communautaire voorbereiding van de economische Topconferentie 
in Ottawa te kunnen afronden. 
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Het lijkt geïndiceerd dat er op dit stuk frequent contact en 

overleg onderhouden wordt tussen de daartoe aangewezen Ccumissie-

functionaris en de Nederlandse mandataris. Hierover zouden nadere 

procedureafspraken gemaakt kunnen worden. 

NRGN 

Nederland wenst in deze een zo spoedig mogelijk van start gaan 

der onderhandelingen in New York. Uw gesprek met de Heer Thom 

leent zich nauwelijks voor een inhoudelijke discussie over de 

bestaande knelpunten. Wel zou afgesproken kunnen worden dat 

op korte termijn een kleine Nederlandse delegatie op hoog 

ambtelijk niveau met de daartoe aangewezen Commissiediensten 

gaat praten om te bezien hoe de behandeling van deze zaak van

af 1 januari aangevat dient te worden, in samenspel russ 

voorzitterschap en Commissie. 

7. Japan-EEG 

Deze aangelegenheid is urgent.Het resultaat van de 'high level' 

- contacten tussen de Commissie (bijgestaan door Comitc 113) 

en de Japanse autoriteiten zal zo spoedig mogelijk tot Raac: -

behandeling moeten leiden, en eventuele beslissi: . Deze 

zaak zal waarschijnlijk ook een punt van bespreking door de BR 

op 25/26 maart uitmaken. U zoudt daarbij iets kunnen 

zeggen over Uw besprekingen d.d. 13 december met de Heer Ito. 

De BZ aantekening over onze voornaamste zorgen te dezen 

• /. gaat hierbij. 

8. Relaties tussen Raad en EP 

U zoudt eerst kunnen vragen naar de visie van de Heer Thom 

op de vaststelling van de begroting 1981 en wat minimaal nodig 

zou zijn om deze zaak positief af te sluiten avant 1 januari a.s 

Vervolgens zoudt U iets kunnen zeggen over Uw voornemens om 

zo constructief mogelijke inbreng te verzorgen van het 

voorzitterschap inzake de consertatieprocedure, hetgeen eigen-
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lijk alleen maar kan neerkomen op meer contact en overleg 
met het EP avant besluitvorming. Daarnaast zal in de besluit
vormingsprocedures van de Raad wat ostentatiever met de adviezen 
van het EP omgesprongen dienen te worden, in positieve zin wel 
te verstaan. 

9 Energie 
De Heer Thorn zou gevraagd kunnen worden wanneer zij een 
soort ontwerp werkprogramma, met name op het gebied van nonitoriag 
kan voorleggen dat zou moeten voortvloeien uit de oriëntaties 
van de energieraad d.d. 27 november j.1. (oriëntaties in 

./. Rutten 500hierbij gevoegd). 

Salarisherziening 
Op dit punt zoudt u de Heer Thorn kunnen inlichten conform 
het besluit genomen in het Kabinet op vrijdag 12 december 
(notitie voor de Ministerraad hierbij gevoegd). 

Deze zaak zou niet zeer prioritair kunnen lijken, doch als 
deze niet wordt opgelost dan komt het Nederlandse voorzitter 
schap hiermee te zitten, met gevaar van stakingen. 

U zoudt de Heer Thorn kunnen vragen naar zijn visie 
over dit probleem. 

Met het bovenstaande wordt zeker meer dan een uur volgepraat 
De vraag is of er afsluitend een procedure afspraak noet 
komen voor een (flexibele) agendapl.inning tussen b.v. de 
PV en de Heer Noel. Dit lijkt mij in beginsel een goede *aak 
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