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Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
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Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Smit en Winsemius (Afwezig 
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Van Eekelen, De Graaf en 
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Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: G.van der Wiel 

1 a « Notulen van de vergadering van 19 november 1982 
(nr.10232 en 10232d) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

- z- Notulen van de vergadering van 26 november 1982 
(nr.10242 en 10242c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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Buitenlands beleid 
a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
— dd. 7 december 19BZ (Brief van de staats

secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 8 december 1982, nr.334659, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen herinnert 
aan de afgesproken procedure, die inhoudt dat hij 
een half uur voor het begin van de ministerraads
vergadering in de vergaderzaal aanwezig is om 
desgewenst de conclusies van de coördinatie
commissie te bespreken. Nu zich niemand heeft 
gemeld, gaat hij ervan uit dat met de conclusies 
kan worden ingestemd. Spreker wil de aandacht van 
de raad vestigen op de betrekkingen tussen de EG 
en Japan. In punt 1.3 van de conclusies is 
voorgesteld voor 1983 de ondertoezichtstelling 
van bepaalde produkten te verlengen en uit te 
breiden met andere produkten. Voorts wordt 
voorgesteld autolimitatieverplichtingen van Japan 
voor wat betreft de export naar de EG na te 
streven. Economische Zaken staat op het standpunt 
dat Nederland in beginsel bereid moet zijn om in 
het kader van art.XXIII GATT tot een 
restrictiever handelsbeleid te komen van de 
Gemeenschap tegenover Japan. Hoewel dit standpunt 
niet omstreden is, betekent het wel een koers
wijziging van het Nederlandse standpunt, die de 
raad niet ongemerkt zou moeten passeren. Tijdens 
de Europese Raad in Kopenhagen heeft de 
minister-president hetzelfde standpunt ingenomen. 
Spreker wil er echter op wijzen dat het 
ongebreideld opleggen van autolimitatie
verplichtingen de Gemeenschap op het hellende 
vlak kan bVengen. 

Staatssecretaris Bolkestein bevestigt 
dat Nederland bereid is tot het voeren van een 
restrictief handelsbeleid. Een en ander dient nog 
nader te worden voorbereid, maar spreker is het 
eens met staatssecretaris Van Eekelen dat het 
gevaar van uitbreiding over allerlei terreinen 
bestaat. Spreker stelt voor eerst de bevindingen 
af te wachten van de delegatie van de Europese 
Commissie, die thans besprekingen voert in Tokio. 
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Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat het een delegatie op laag niveau betreft. Er 
2ijn tegenover dit gezelschap geen toezeggingen 
van Japanse zijde te verwachten. 

Minister Braks spreekt zijn bezorgdheid 
uit over de ontwikkelingen. Hij vraagt zich af of 
autolimitatieverplichtingen zijn af te dwingen. 
In beginsel is alleen de sterkste handelspartner 
daartoe in staat. Hij vreest dat dit voor de EG 
kan leiden tot vrijwaringsmaatregelen, waardoor 
de EG in een zwakkere positie dan thans zou komen 
te verkeren. Spreker wil zich echter niet tegen 
dit voornemen verzetten, omdat hij problemen 
binnen de Gemeenschap en met name met Frankrijk 
wil vermijden, die voor Nederland bijzonder 
nadelig kunnen zijn. 

Minister Van Aardenne informeert naar 
de positie die door de bondsrepubliek Duitsland 
wordt ingenomen. Hij vraagt voorts aan de 
minister-president naar hetgeen in de Europese 
Raad over dit onderwerp is gezegd. Staats
secretaris Van Eekelen antwoordt dat de bonds
republiek Duitsland zich terughoudend opstelt, 
omdat bilateraal met Japan afspraken zijn 
gemaakt. In een gesprek met zijn Deense collega 
heeft spreker op donderdag 9 december jl. 
vernomen dat Denemarken wel bereid is over te 
gaan tot autolimitatie, maar dit uitsluitend 
nationaal wil bezien. In die situatie is de 
laatste alinea van punt 1.3 van de conclusies 
niet van toepassing. 

De minister-president wijst erop dat 
het onderhavige voorstel van de commissie niet 
tijdens de Europese Raad in Kopenhagen is 
besproken. Wel is de vraag aan de orde geweest of 
de lidstaten en met name Frankrijk niet bezig 
zijn handelsbelemmeringen te creëren, die de 
interne markt van de EG verstoren. Voorts is de 
vraag bezien of de Europese Commissie en de EG in 
totaliteit niet aan kracht inboeten in de 
onderhandelingen tussen de EG enerzijds en Japan 
en de Verenigde Staten anderzijds, omdat de 
afzonderlijke Europese landen steeds meer 
zelfstandig maatregelen treffen. Als algemene 
politieke conclusie is aanvaard dat de eerste 
? r i ^ 1 ^ e i t h e t ° P e n h o u d e n van de binnenmarkt van 
íe EG is. Alle lidstaten hebben zich daartoe 
verbonden. Tussen de kracht van de Europese 
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Commissie en hetgeen de lidstaten afzonderlijk 
doen, bestaat een oorzakelijk verband. Het is 
beter zoveel mogelijk aan de Commissie over te 
dragen. Deze gedragslijn is niet voortgevloeid 
uit een desbetreffend voorstel van de Commissie. 
De problematiek is via een interventie van de 
Franse president Mitterrand aan de orde gekomen. 
Deze is van oordeel dat een deel van de 
problematiek buiten Europa is gelegen. Het werd 
algemeen als verheugend ervaren dat Frankrijk 
zich achter de eindteksten naar aanleiding van de 
Europese Raad kon stellen. Bij de opmerkingen van 
staatssecretaris Van Eekelen over de conclusies 
van de coördinatiecommissie tekent spreker aan 
dat weliswaar van een zekere koerscorrectie 
sprake is, maar dat niet kan worden gesproken van 
een fundamentele koerswijziging. Staatssecretaris 
Van Eekelen is het ermee eens dat dit naar buiten 
toe ook niet zo kan worden gesteld, maar meent 
dat de raad zich wel de verandering moet 
realiseren. 

De minister-pres ident benadrukt dat de 
EG alleen geloofwaardig kan functioneren als de 
handelspolitieke onderhandelingen met derde 
landen zoveel mogelijk door de Europese Commissie 
worden gevoerd. 

Minister Van Aardenne is het ermee eens 
dat niet van een koerswijziging kan worden 
gesproken. Hij herinnert eraan dat in het 
verleden?ook bilaterale autolimitatieafspraken 
met Japan zijn gemaakt. Nu Japan daartoe thans 
niet wil )overgaan omdat het Nederlandco afzet
gebied te klein wordt goaoht/l is de huidige 
opvatting als een logisch gevolg daarvan aan te 
merken. . -

Minister Ruding stelt de op 
15 december a.s. te houden begrotingsraad aan de 
orde en herinnert eraan dat in de raad op 
19 november jl. reeds concessies zijn gedaan door 
de Nederlandse delegatie enige onderhandelings
marge toe te staan. Als de goedkeuring van de 
begroting voor 1983 door het Europese Parlement 
afhankelijk zou worden van verdergaande 
concessies, dreigt een escalatie. Spreker 
waarschuwt dat er geen ruimte is voor verder
gaande concessies dan op 22 november jl. al van 
Nederlandse zijde zijn aangeboden. 
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Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat hij dit onderwerp in de coördinatiecommissie 
»an de orde heeft gesteld. De vertegenwoordiger 
van Financiën had echter geen behoefte aan 
aanvullende conclusies op dit punt. Het door 
minister Ruding geschetste gevaar is inderdaad 
aanwezig. Er bestaat een grote kans dat het 
Europese Parlement de begroting voor 1983 door 
toedoen van de christen democraten en socialisten 
zal verwerpen. Dit zou betekenen dat de Europese 
Gemeenschap in een enorme impasse zou komen te 
verkeren. Spreker is het eens met minister Ruding 
dat de conjuncturele meevaller die zich in 1982 
heeft voorgedaan niet structureel in de begroting 
voor 1983 zou moeten doorwerken. Er is toevoeging 
geëist van 20 min extra Europese rekeneenheden 
(e.r.e.) voor energie, 15 min voor infra
structuur en 100 min voor de bestrijding van de 
honger in de wereld. Het laatste bedrag zou voor 
wat Nederland betreft onder het plafond voor 
Ontwikkelingssamenwerking worden gebracht. 

Minister Ruding wijst erop dat het hem 
niet zozeer gaat om extra uitgaven die voor 
Nederland ontstaan, maar om de positie van het 
Europese Parlement en de begrotingsraad. Spreker 
is er tegen nog extra concessies te doen. Ook al 
zou door onderlinge verschuivingen, zoals door 
staatssecretaris Van Eekelen uiteengezet, 
financieel bezien hetzelfde resultaat worden 
bereikt, dan nog is terughoudendheid op zijn 
plaats, omdat anders de positie van de lidstaten 
steeds verder afbrokkelt. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat het Europese Parlement zeker het maximum-
stijgingspercentage in de begroting voor 1983 zal 
willen overschrijden. Als aan het Europese Hof de 
vraag zou worden voorgelegd of de argumenten 
daarvoor juridisch juist zijn, is het zeer 
onzeker of het Hof deze argumenten zou afwijzen. 
Bij een verwerping van de begroting zullen enorme 
problemen ontstaan en zal bijv. ook de oplossing 
voor de Britse bijdrage aan de EG weer op losse 
schroeven komen te staan. Daar er voor de 
Nederlandse schatkist geen nadelige gevolgen 
hoeven op te treden, omdat de problemen via 
verschuivingen onder het plafond voor 
Ontwikkelingssamenwerking kunnen worden 
opgevangen, pleit spreker ervoor de kwestie 
pragmatisch te benaderen. 
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Minister Ruding benadrukt dat een en 
^nder niet mag betekenen dat in de Begrotingsraad 
verdergaande concessies worden gedaan dan eerder 
is afqesproken. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
toevoeging dat in de op 15 december a.s. te 
houden Budgetraad niet zal worden afgeweken van 
hetgeen in de ministerraad op 19 november jl. 
(punt 3a, sub 3°) is overeengekomen ten aanzien 
van eventuele eisen van het Europese Parlement 
tot uitgavenverhogingen. 

3 b. Deelneming door Nederland aan een programma 
van het Europees ruimteagentschap (ESA) inzake 
de voorbereiding van toekomstige ruimte
transportsystemen (Brief van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen dd. 3 december 
1982, nr.24635, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 c. Europese Raad in Kopenhagen op 3 en 4 december 
1982 

De minister-president doet verslag van 
de Europese Raad in Kopenhagen en deelt daarbij 
mee dat deze, voor wat betreft de sociaal-
economische politiek, een bevestiging was van de 
uitkomsten van de Jumboraad, waar ook bleek dat 
de lidstaten het in beginsel eens zijn over het 
te voeren beleid. Daarbij zijn twee kant
tekeningen te plaatsen. Uit de toelichting van de 
Europese Commissie en uit de reacties van de 
regeringsleiders kwam naar voren dat men welis
waar het sociaal-economisch beleid juist vond, 
maar betreurde dat de wereldhandel zich zo slecht 
ontwikkelt. Dit heeft geleid tot een strikte 
formulering van de noodzaak van gecoördineerd 
optreden. De Raad is daarbij niet in details 
gegaan, maar heeft zijn buitengewoon ernstige 
zorgen uitgesproken. Voor wat betreft het sociale 
oeieid is het voortduren van de werkloosheid aan 
ae orde gesteld. De vraag wat daaraan te doen, 
was voornamelijk op de jeugdwerkloosheid 


