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3. Buitenlands beleid 
a npgineming door Nederland aan een programma 
— ; r a n het Europees ruimte-agentschap (ESA) voor 

rii~ontwikkeling van een krachtiger versie van 
de draagraket Ariane (het Ariane-4-programma) 

Aangehouden tot de vergadering van 
5 maart 1982. 

3 b. Problematiek rond de Britse bijdrage aan de 
EG-begroting 

Minister Van der Stoel deelt mee dat na 
het mislukken van het overleg in januari 1982 
over de Britse bijdrage aan de EG-begroting, geen 
enkele vooruitgang is geboekt. De ontstane 
impasse kan leiden tot een volledige verlamming 
van de besluitvorming binnen de Europese 
Gemeenschap. Uit contact met zijn Belgische 
ambtgenoot Tindemans is spreker gebleken dat 
diens rondreis langs de regeringen van de EG-
lidstaten pas op 8 maart a.s. zal beginnen. 
Spreker ziet de uitkomsten van deze rondreis op 
dit moment niet met vertrouwen tegemoet. Op 
23 maart a.s. zal een nieuwe onderhandelingsronde 
met betrekking tot de gerezen problemen beginnen. 

3 c. Economische maatregelen van de EG-landen ten 
aanzien van de Sowjet-Unie 

Minister Van der Stoel deelt mee dat 
tijdens de vergadering van de Algemene Raad de 
afgelopen week is gesproken over mogelijke 
economische maatregelen ten aanzien van de 
Sowjet-Unie. Tijdens de bespreking werd 
geconcludeerd dat vooralsnog moet worden volstaan 
met het geven van een duidelijk signaal van 
Europese zijde. Aan de Europese Commissie is 
gevraagd een voorstel te ontwerpen met betrekking 
tot een beperking van de import van een aantal 
artikelen uit de Sowjet-Unie. Inmiddels is het 
commissievoorstel dienaangaande ontvangen. Uit 
eerste berekeningen door het ministerie van 
k o m £ n m ^ C h e Z u k e n b l i j k t d a t d e voorstellen neer-Komen op een beperking van de import voor de 


