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ministers Van Dam, Van Dijk, 
Gardeniers, De Koning, Van der Louw, 
Van Mierlo, De Ruiter, Van der Stee, 
Van der Stoel, Terlouw, Van Thijn, 
Den Uyl en Zeevalking (Afwezig is 
minister Van Kemenade) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.G.H.H.Maas 

(pt.1 t/m 5 ged., 
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LL Notulen van de vergadering van 12 februari 1982 
(nr.9953 en 9953b) 
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wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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3. Buitenlands beleid 
a Deelneming door Nederland aan een programma 
— ; y a n het Europees ruimte-agentschap (ESA) voor 

PHTontwikkeling van een krachtiger versie van 
de draagraket Ariane (het Ariane-4-programma) 

Aangehouden tot de vergadering van 
5 maart 1982. 

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 S n m ^ C h e Z u k 6 n b l i j k t d a t d e voorstellen neerkomen op een beperking van de import voor de 
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qehele EG te zamen met ca. f.1 mld. Nader overleg 
over het voorstel in Benelux-verband zal nodig 
zijn. Nagegaan zal moeten worden of Nederland 
zich'ten aanzien van alle voorgestelde produkten 
met een importbeperking kan verenigen. Volgens 
het voorstel wordt alle import van olie- en 
aardgasprodukten van een beperking uitgezonderd. 
Daarmee wordt verreweg het belangrijkste deel van 
de import uit de Sowjet-Unie buiten beschouwing 
gelaten. Ook hieruit blijkt dat het vooral om een 
symbolisch gebaar jegens de Sowjet-Unie gaat. 

Minister Van Mierlo vraagt hoe de 
import van olie- en aardgasprodukten zich 
verhoudt tot die van andere produkten. Indien de 
import van deze andere produkten naar verhouding 
slechts een zeer gering deel zou omvatten, rijst 
de vraag of het afgegeven signaal niet averechts 
zal werken door de geringe omvang van de 
beperking. 

Minister Terlouw merkt op dat politieke 
maatregelen die terugslaan op het bedrijfsleven 
met de nodige voorzichtigheid moeten worden 
getroffen. In ieder geval zullen de lasten 
evenredig moeten worden verdeeld. Ook dient er 
voor te worden gewaakt dat in het bijzonder de 
middelgrote en kleine bedrijven in Nederland niet 
zwaar zullen worden getroffen en dat de 
Sowjet-Unie niet minder nadeel zal hebben van de 
maatregelen, die nu door de EG-partners zullen 
worden genomen, dan de lidstaten zelf. 

Minister Van der Stoel antwoordt dat 
hij juist deze punten in de vergadering van de 
Algemene Raad aan de orde heeft gesteld. De 
voorgestelde maatregelen kunnen van Nederlandse 
zijde nog worden getoetst op hun effect. In 
antwoord op de opmerking van minister Van Mierlo 
wijst hij erop dat de maatregelen zijn bedoeld 
als een signaal aan de Sowjet-Unie, die zelf in 
ernstige economische moeilijkheden verkeert, dat 
bij een eventuele verdere inmenging in de Poolse 
aangelegenheden de Gemeenschap verdere 
maatregelen zal treffen. Dit alles moet gezien 
worden tegen de achtergrond van een mogelijke 
toeneming van het verzet in Polen in het komende 
voorjaar. 

Minister Terlouw merkt op dat bij 
invulling van de maatregelen contact zal moeten 
worden onderhouden met het ministerie van 
Economische Zaken. 
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Minister Van der Stoel bevestigt dat 
van Nederlandse zijde geen stappen zullen worden 
ondernomen dan nadat de instemming van het 
ministerie van Economische Zaken verkregen is. 

d < Aanpassing aardgastarieven voor Nederlandse 
" tuinders (Zie notulen m.r. 5 februari 1982, 

punt 4c) 

Minister De Koning deelt mee dat 
intensief contact zijnerzijds met zijn Europese 
collega's en de landbouworganisaties in Nederland 
ertoe heeft geleid dat een compromisvoorstel 
inzake de aardgastarieven aan de Europese 
Commissie is toegezonden. Het voorstel behelst 
een vermindering van de aanpassingstermijnen van 
5 tot 3, terwijl tevens de pariteitsprijs van het 
aardgas wordt afgestemd op de zware-stookolie-
prijzen. Het voorstel is in Nederland niet 
ongunstig ontvangen. Door de Europese Commissie 
is in eerste instantie minder positief 
gereageerd. De bereidheid tot het treffen van een 
compromis lijkt daar vooralsnog gering te zijn. 
Spreker zal echter blijven trachten een compromis 
te bereiken en zal het voorstel tijdens de 
bespreking met de Europese Commissie op woensdag 
3 maart a.s. aan de orde stellen. 

3 e. Tweejaarlijkse conferentie van de ministers 
van justitie in het kader van de Raad van 
Europa 

Minister De Ruiter deelt mee dat in 
mei a.s. de tweejaarlijkse conferentie van de 
ministers van justitie van de landen die lid zijn 
van de Raad van Europa zal plaatsvinden. Van 
Nederlandse zijde zal een door het ministerie van 
Justitie opgestelde discussienota over het namen-
recht worden ingebracht. Na mei zal deze nota in 
Nederland openbaar worden gemaakt. Bij de 
opstelling van de discussienota is overleg 
gepleegd met staatssecretaris d'Ancona. Aan leden 
van de raad die daarin zijn geïnterresseerd, kan 
een exemplaar van de discussienota ter 
beschikking worden gesteld. 

Minister Van der Stee merkt op graag 
een exemplaar van de nota te ontvangen. 


