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Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
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Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
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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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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 
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toeqespitst. Ook de uitbreiding van de EG is aan 
de orde geweest. President Mitterrand verklaarde 
niet tegen uitbreiding te zijn, maar benadrukte 
de wenselijkheid eerst orde op zaken te stellen. 
Bondskanselier Kohl heeft zich het meest 
gemotiveerd voor uitbreiding uitgelaten, maar kon 
de strekking van het betoog van president 
Mitterrand wel onderschrijven. Definitieve 
besluiten zijn niet genomen, maar er is wel een 
procedurele opdracht aan de Landbouwraad gegeven, 
om de problemen rond de uitbreiding van de EG in 
studie te nemen. Op initiatief van premier 
Thatcher is ook over de visserijproblematiek 
gesproken. Er wordt stellig verwacht dat de 
Visserijraad op 21 december a.s. een formule voor 
een oplossing zal kunnen vinden. De teksten over 
de Europese politieke samenwerking zijn 
voorzichtig geformuleerd, onder meer in verband 
met de nieuwe leiding van de Sowjetunie. Ten 
aanzien van Polen is de wezenlijke preoccupatie 
van Europa met deze kwestie tot uitdrukking 
gebracht. Er is vastgesteld dat op sommige punten 
een verandering ten goede optreedt. Ten aanzien 
van Afghanistan is dezelfde lijn gevolgd. In het 
informeel beraad van de regeringsleiders is 
geconcludeerd dat het een illusie zou zijn te 
menen dat de Sowjetunie het beleid ten aanzien 
van Polen zal versoepelen. De ontwikkelingen daar 
zijn met name afhankelijk van de opstelling van 
generaal Jaruzelski. Voor wat betreft Afghanistan 
bestaat de indruk dat er meer mogelijkheden zijn 
verandering in de situatie te krijgen door druk 
op de Sowjetunie uit te oefenen. Tot ieders 
verbazing bleek president Mitterrand zich in de 
Midden-Oostenkwestie te kunnen aansluiten bij het 
Europese standpunt. In het informeel overleg 
tussen de regeringsleiders zijn voorts indrukken 
uitgewisseld over de situatie in de Sowjetunie na 
het overlijden van president Brezjnew. In de 
buitenlandse politiek van de Sowjetunie worden 
geen veranderingen verwacht. Voor wat betreft de 
binnenlandse politiek zal Andropow naar 
verwachting meer decentralisatie nastreven. 
Spreker voelde zich wel aangesproken door de 
benadering van president Mitterrand die stelde 
dat de leiders in de Sowjetunie weliswaar allen 
van hetzelfde systeem en dezelfde regels uitgaan, 
maar dat een persoonswisseling toch de 
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moaelijkheid biedt correcties aan te brengen. Dit 
KOU kunnen betekenen dat in het beleid ten 
aanzien van Polen geen verandering zal worden 
aangebracht, terwijl de houding ten opzichte van 
Afqhanistan mogelijkerwijs zal worden veranderd. 
In'aansluiting daaraan zijn de wapenbeheersings-
onderhandelingen die in Genève worden gevoerd, 
besproken. Het blijkt dat de aanwezige 
NAVO-landen zich alle op het standpunt stelden 
dat het nastreven van de zg. nuloptie volledige 
steun verdient. Er werd sterk benadrukt dat de 
onderhandelingen wel tot enig resultaat moeten 
leiden en er bleek bezorgdheid over de vraag of 
dat inderdaad zou lukken. Er was grote 
eenstemmigheid over dat dit voorjaar vanuit 
Europa al het mogelijke zou moeten worden gedaan 
om in Genève tot resultaten te komen. 

Minister Braks merkt op naar aanleiding 
van de opdracht die aan de Landbouwraad is 
gegeven, dat de belemmeringen ten aanzien van 
uitbreiding van de EG op het financiële vlak 
liggen en voorts zijn terug te voeren op de 
ontoereikende besluitvormingsmechanismen. Hij 
informeert of president Mitterrand suggesties 
voor oplossingen heeft gedaan. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de Portugese reactie op de uitkomsten van de 
Europese Raad erg negatief waren. Van Portugese 
zijde wordt gesteld dat de EG Portugal wel vraagt 
de eigen economische structuur ter discussie te 
stellen, maar daar geen enkele garantie voor 
toelating tot de Gemeenschap tegenover stelt. 

Minister Braks is bezorgd dat de 
Landbouwraad de opdracht niet zal kunnen 
uitvoeren. 

De minister-president wijst erop dat 
het procedurevoorstel van de Europese Commissie 
afkomstig is en niet van president Mitterrand, 
die er overigens wel mee heeft ingestemd. Er zijn 
drie belangrijke uitgangspunten. Het landbouw
beleid moet worden geëvalueerd, deels om redenen 
binnen de EG en deels in verband met de 
overschotproblematiek en de relatie met de VS. De 
prijzen moeten zo zuinig mogelijk worden vast
gesteld. Het aandeel van de landbouwsector in de 



~eer Geheim -10- MR 10 december 1982 
(pt.3c) 

EG-begroting moet worden beperkt. Het is de vraag 
aan de landbouwministers of met een dergelijk 
sober beleid de toetredingsproblematiek zonder 
extra middelen kan worden opgelost. Het is nodig 
tot definitieve keuzen te komen over de vraag of 
bepaalde produkten zoals bijv. olijfolie onder de 
EG-regelingen zullen worden gebracht of niet. Nu 
^resident Mitterrand zich met de opdracht aan de 
landbouwministers akkoord heeft verklaard, vraagt 
spreker minister Braks hem direct te informeren 
bij eventuele belemmeringen die in de Landbouw
raad van Franse zijde zouden worden opgeworpen. 
Naar aanleiding van de pre-adhesie voor 
uitbreiding, waar staatssecretaris Van Eekelen op 
doelde, wijst spreker erop dat de door de 
Commissie gesuggereerde financiële toezeggingen 
of vaste toetredingsdatum zijn afgewezen. Er moet 
eerst onderhandeld worden alvorens er een 
toezegging over toetreding kan worden gedaan. Het 
is wel van belang om eventuele problemen rond de 
toetredingsonderhandelingen met Spanje en 
Portugal in een vroeg stadium aan de Commissie te 
melden. 

Minister Van Aardenne constateert dat 
in het verslag van de minister-president de 
indruk doorklinkt dat de EG machteloos staat 
tegenover de ontwikkelingen op economisch en 
internationaal politiek terrein. Ondanks de 
inspanningen van alle landen lopen de economische 
activiteiten terug. Het is de vraag wat daaraan 
in wereldverband kan worden gedaan. 
Protectionisme moet worden afgewezen. Mogelijk 
kan verbetering optreden door de ontwikkelings
samenwerking meer te richten op landen met een 
bepaalde staat van ontwikkeling, om op die manier 
aan de wereldeconomie een impuls te geven. In de 
internationale politiek dreigt instabiliteit. Van 
de grote landen in Europa hebben alleen het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een stabiele 
regering. Het optreden van de VS is weliswaar 
daadkrachtig, maar soms te weinig diplomatiek. 
Een en ander zou in de raad in aanwezigheid van 
de ministers van Buitenlandse Zaken en voor 
Ontwikkelingssamenwerking nogeens ten principale 
moeten worden besproken. Er is aanleiding tot 
grote bezorgdheid. 
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De minister-president is het ermee eens 
dat de ontwikkelingen wat beangstigend zijn en 
dat daaraan iets moet worden gedaan. De beleids
voorbereiding is daar echter niet op 
georiënteerd. Op handelspolitiek terrein vereist 
het voorkomen van protectionisme zoveel 
inspanning dat niet wordt toegekomen aan de vraag 
of vergroting van handelsstromen mogelijk is. 
Hetzelfde geldt voor stimulering van de 
bestedingen. De monetaire instituties stellen het 
terugdringen van tekorten op de voorgrond. Over 
een expansief beleid wordt nauwelijks gedacht. 
Spreker zou graag eens met de vice-minister-
president bezien wat kan worden gedaan om deze 
situatie te doorbreken. Spreker is er niet zeker 
van dat de huidige Duitse regering krachteloos 
zal blijken, zoals minister Van Aardenne meent. 
Spreker verwacht dat bondskanselier Kohl met 
betrekking tot de onderhandelingen in Genève wel 
degelijk leiding wil en ook zal kunnen geven aan 
de standpuntbepaling van een aantal Europese 
landen. Onder politieke druk zal de heer Kohl 
naar spreker verwacht, ook de beide kanten van 
het NAVO-dubbelbesluit verdedigen. Minister 
Van Aardenne voegt hieraan toe dat het onzeker is 
hoe de politieke situatie in de Bondsrepubliek 
zal zijn na de op 6 maart 1983 te houden 
Bondsdagverkiezingen, in het bijzonder vanwege de 
te verwachten sleutelpositie van de "grünen". 

3 d. De ontwikkelingen in Suriname 

De minister-president zet uiteen dat 
een reactie moet worden geformuleerd op de 
buitengewoon betreurenswaardige ontwikkelingen in 
Suriname. Van regeringszijde zal ernstige 
verontrusting hierover tot uitdrukking moeten 
worden gebracht. Het is de vraag wat voor 
consequenties er verder aan moeten worden 
verbonden. De besluitvorming hierover zal zeer 
zorgvuldig moeten gebeuren. Staatssecretaris 
Van Eekelen voegt hieraan toe dat volgens de 
laatste berichten de president en de leden van de 
regering van Suriname hun ontslag hebben 

ijken mensen gefusilleerd te zijn 
in plaats van op de vlucht neergeschoten, zoals 
ae eerste berichten wilden doen geloven. De 


