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De minister-president stelt voor de 
REZ-conclusies te aanvaarden met de aantekening 
dat het gestelde onder 3c met betrekking tot ee 
structurele oplossing voor het zg. Britse 
probleem niet beoogt vooruit te lopen op de 
modaliteiten van een dergelijke oplossing. De 
raad stemt hiermee in. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 
17 mei 1983 (Brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dd. 18 mei 1983, nr.130844, 
met bijlagen) 

Minister Van den Broek merkt met 
betrekking tot de voorbereiding van UNCTAD VI 
(punt 1.2) op dat bij de conclusies geen 
overzicht is gevoegd van de onderwerpen die zich 
lenen voor een Nederlandse inbreng in de algemene 
raad. Er zijn inmiddels concept-richtlijnen voor 
de Koninkrijksdelegatie. Aangezien deze nog 
moeten worden besproken, zal de opstelling in de 
komende algemene raad terughoudend moeten zijn. 

Minister Van Aardenne wijst er naar 
aanleiding van de conclusies met betrekking tot 
de interne marktraad (punt 2) op een brief te 
hebben ontvangen van bondsminister Lambsdorf 
waarin verontrusting wordt uitgesproken over de 
Franse politiek en de Commissievoorstellen. In de 
brief wordt om sprekers steun gevraagd en het 
ligt in de rede die te verlenen. Frankrijk stelt 
zijn medewerking aan het slechten van de 
barrières binnen de gemeenschap afhankelijk van 
protectionistische maatregelen voor de 
gemeenschap als geheel. Volgens minister 
Lambsdorf dient de toets van de GATT te worden 
aangelegd. Dat standpunt verdient Nederlandse 
steun, al betekent dit dat de Bondsrepubliek en 
Nederland de Franse politiek ernstig belemmeren, 
hetgeen tot grote vertraging kan leiden. Het feit 
dat minister Lambsdorf een brief heeft 
geschreven, duidt erop dat in de Bondsrepubliek 
grote ongerustheid bestaat. 

Minister Van den Broek geeft aan dat in 
conclusie 1.8 betreffende versterking van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek duidelijk 
stelling wordt genomen tegen het 
Commissievoorstel. Frankrijk koppelt dit voorstel 



Zeer Geheim -4- MR 20 mei 1983 
(pt.3b) 

aan het vrijmaken van de interne markt. In de 
coördinatiecommissie is geconcludeerd tot een 
afwijzend standpunt ten opzichte van het 
Commissievoorstel, al mag niet de situatie 
ontstaan dat Nederland als enige lidstaat de 
besluitvorming daarover ophoudt. Gezien de 
koppeling met de interne-marktproblematiek zou 
dat voor Nederland nadelig kunnen uitwerken. Het 
Westduitse standpunt kan dan ook gesteund worden, 
mits Nederland niet in een geïsoleerde positie 
k omt • 

Minister Van Aardenne wenst in de 
komende zitting van de Acquis-raad (punt 3) 
zonodig een ernstige waarschuwing te laten horen 
tegen de eventuele invoering van een 
verbruiksbelasting op plantaardige oliën en 
vetten. 

Minister Braks zegt zulks toe. De 
genoemde belasting bestaat echter in Spanje; 
daarmee dient wel rekening te worden gehouden. 

De min ister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de aantekening dat in de algemene 
raad bij de voorbereiding van UNCTAD VI 
(conclusie 1.2) een terughoudende opstelling zal 
worden gekozen, omdat de instructie voor de 
Koninkrijksdelegatie nog niet is vastgesteld. De 
raad stemt hiermee in. 

c. EG-Landbouwraad van 16 en 17 mei 1983 

Minister Braks geeft aan dat in de 
EG-Landbouwraad van 16 en 17 mei jl. verrassend 
snel overeenstemming is bereikt over de 
landbouwprijzen. Hij vermoedt dat het politieke 
klimaat is gewijzigd ten gevolge van het 
besprokene tijdens de informele bijeenkomst van 
de EG-ministers van Buitenlandse Zaken op 
14 en 15 mei jl. te Gymnich. De zorg om het 
budget heeft positieve invloed gehad op de 
besprekingen. Gesteld kan worden dat het bereikte 
akkoord voldoet aan de Nederlandse 
uitgangspunten. De bestaande monetair 
compenserende bedragen (mcb's) vormden het 
grootste probleem. Het oogmerk was te komen tot 
een redelijke afbraak. Bij de volgende 
prijsvaststelling zullen de mcb's verder worden 


