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\ Punten ten behoeve van interventie in de Raad > 
dd. 26/27 oktober a.s. inzake mandaat 30 mei -
vraagstukken ^ FCF^ ^ ^ V H I ^ Q«*fhO"S 

Inleidend ^ (^UUtlcns Qufrfhonó budgtttvurtf 

Heel in het kort en globaal zou nog eens de Nederlandse 

hficktkitowwi+ui benadering van de mandaatsproblematiek omschreven 

Eilnijl M 4 i ^ r t / ^ k u n n e n worden, te weten abcdlfe 

jSTMhlkkU* _ jjet lusten- en lastenevenwicht binnen de 

£̂ n4ĵ  Gemeenschap dient ten principale hervonden te 

Sfwfa^lr a^j^u^orden in de ontwikkeling van nieuw beleid 

Ebif'laJhi'hd volgens een concrete en goed geplande aanpak. 

Geïntegreerde en parallelle aanpak en voortgang 

van alle elementen der herstructurering. Ket gaat 

^ niet alleen om een budgettair probleem, maar nog meer 

om de vraag of we deze excercitie van zelf

onderzoek kunnen gebruiken voor een relance van 

de Gemeenschap; 

- de ontwikkeling van nieuw en verbeterd beleid zou 

voorlopig onder het 1%-BTW-plafond gerealiseerd 

moeten worden; in een later stadium van de 

herstructurering zou bezien kunnen worden of en 

in hoeverre de Gemeenschap meer financiële arm

slag verleend dient te worden; 

- bijstellingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

zijn noodzakelijk ter matiging van overschotsituaties 

en terugdringing van garantie-uitgavenstijging tot 

beneden het peil van de stijging der Eigen Middelen 

van de Gemeenschap. Het Nederlandse streven is 

dat in 1983 deze garantie-uitgaven nog slechts voor 

60% beslag leggen op de totale Gemeenschapsuitgaven. 

De oplossing van interne Gemeenschapsproblemen, 

ook de financiële, mag niet ten koste gaan 

van de betrekkingen met derde landen. 

Nederland is bereid tot een compensatieregeling voor 

het VK, forfaitair van karakter, begrensd in de 

tijd en van aflopende aard. 

De toetredingsonderhandelingen Spanje en Portugal 

en de herstructureringsoperatie mogen elkaar niet 

dilatoir en negatief beïnvloeden. 
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Voorts zou verwezen kunnen worden naar de 
vraagstelling die door het voorzitterschap aan 
de Raad is voorgelegd. Gemakshalve volgt hier de 
tekst daarvan. 
"1. is there general agreement that decisions on the 

mandate at the november european council should 
cover: 
a. the development of community policies (other 

than agriculture); 
b. the CAP; 
c. the budget. 

2. is it agreed that for this purpose draft conclusions 
should be drawn up to enable the european council 
to decide on operational guidelines for: 
a. the development of community policies (other 

than the CAP) to relaunch the community; 
b. the future development of the CAP; 
c. preventing unacceptable situation. 

3. is is agreed that these guidelines should be 
implemented by the community institution with 
effect from 1982." 

De Nederlandse beantwoording is positief; op vraag 3 
gekwalificeerd met "voorzover mogelijk". 

I Ingaande op de drie onderdelen waaruit de mandaats-
problematiek is samengesteld 
- ontwikkeling van ander beleid dan landbouw 
- aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
- de begrotingskwestie 
zou de interventie over "ontwikkeling van ander 
beleid dan landbouw" zich langs de volgende lijnen 
kunnen ontwikkelen. 

Ter voorbereiding van de Europese Raad op 23/24 november 
a.s. zou de Raad zich, om te beginnen, moeten 
concentreren op een aantal zorgvuldig geselecteerde 
beleidsterreinen die uitgesproken instrumenteel zijn 
voor een -aanzet tot verbreding en verdieping van 
communautaire actie en een herleving van de Gemeenschap. 



Naar Nederlands inzicht komen hiervoor in de eerste plaats 
in aanmerking 
- voltooiing en versteviging van de interne markt 
- coördinatie van economisch beleid 
- beleid met betrekking tot aanpassingen van het 
Regionale Fonds en het Sociale Fonds 

- transportinfrastructuur 

Ad_Voltooiing_van_in^e^n^_ma^kt 

In het algemeen kan hier gesteld worden dat Nederland de 
Commissiepositie onderschrijft, dat in het kader van de 
herstructureringsoperatie de gemeenschappelijke markt 
versterkt dient te worden. Zodoende wordt terecht afstand 
genomen van een eenzijdig budgettaire benadering van 
het herstructureringsvraagstuk. Ket is in de eerste 
plaats noodzakelijk dat er krachtig actie genomen wordt 
om de bestaande handelsbelemmeringen binnen de Gemeenschap 
op te ruimen en de wildgroei van nieuwe, vaak verholen 
en gecamoufleerde belemmeringen de kop in te drukken. 
Nederland is daarnaast bereid constructief mee te werken 
aan een actief mededingingsbeleid dat inhaakt op de 
noodzakelijk industriële aanpassingsprocessen en de 
modernisering van het produktieapparaat in de Gemeenschap. 
Dat de industriële herstructurering tevens, en niet in 
de laatste plaats, een internationale dimensie heeft, 
waarbij ook de Derde Wereld zijn plaats opeist, mag in 
dit verband niet worden vergeten. 

Een van de redenen waarom de Gemeenschap thans 
zo gebrekkig functioneert, is gelegen in de uit
eenlopende richtingen van economisch beleid die 
door onderscheiden lidstaten worden gevoerd. Daarom 
is ook de moeilijkheid onstaan dat het Europese 
monetaire systeem niet verder ontwikkeld en uitgebouwd 
kan worden. Het beter coördineren derhalve van de 
diverse richtingen van economisch beleid, zal een 
der kernstukken moeten zijn van de herstructurerings
operatie . 



Ad Regionaal_Fonds_en_Sociaal_Fonds 
In een aanpassing van het beleid met betrekking tot deze 
Fondsen ligt de mogelijkheid besloten deze een meer 
beleidsgerichte functie te laten vervallen. Thans bestaat 
deze functie m.n. v.w.b. het Regionale Fonds in feite 
uit een nagenoeg louter overdragen van middelen. De zg. 
quotavrije sector in het kader van het Regionaal Fonds 
zou substantieel uitgebreid dienen te worden. In het 
algemeen zou een herschikking van de doeleinden dezer 
Fondsen plaats moeten vinden, terwijl de financiële 
middelen ervan een doelmatiger en geconcentreerder aan
wending zouden moeten krijgen. Nederland is bereid wat de 
ontvangsten uit deze Fondsen betreft, een bijdrage te 
leveren, zij het dat wij het onverstandig zouden vinden 
als lid-staten aeheel van de aktiviteiten van de Fondsen 
zouden worden uitgesloten. 

Ad_Transgortinfrastructuur 

Verwezen kan worden naar een memorandum dat de Nederlandse 
delegatie in de mandaatsgroep heeft ingebracht. U zoudt 
nog eens kunnen onderstrepen dat een EEG-infrastructuur-
beleid op het gebied van transport een essentiële factor 
uitmaakt voor de economische groei en voor de integratie 
van de Gemeenschap als geheel. De economische betekenis 
van de transportsector is in zijn totaliteit minstens 
even groot, zo niet groter dan die van de agrarische 
sector en verdient alleen al om die reden een intensievere 
en meer systematische aandacht van de Gemeenschap. In het 
kader van de herstructureringsoperatie passen, naar 
Nederlands inzicht, verbeterde infrastructurele voor
zieningen ten behoeve van onder meer grensovergangen, 
gecombineerd vervoer. Alpenverbindingen, spoorwegen 
en het noord-zuid-vaarwegennet. ü zoudt uw voldoening 
kunnen uitspreken dat de Commissie heeft laten blijken dit 
beleidsterrein bij haar nadere voorstellen te willen 
betrekken. 



pelijk Landbouwbeleid", 
interventie van minister 

zou/Verwezen kunnen worden naar de 
De Koning, gehouden in de Landbouw

raad dd. 19 oktober jl.,'tijdens een algemeen oriëntatie
debat over de landbouwaspecten van de mandaat 30 mei-

In verband met de uitwerking van ontwerp-conclusies 
ten behoeve van de Europese Raad dd. 23/24 november a.s. 
die in de Algemene Raad moeten worden opgesteld, zouden 
een aantal hoofduitgangspunten van de Nederlandse 

Landbouwbeleid in deze Algemene Raad nog eens 
onderstreept kunnen worden 
-. in het algemeen kan gesteld worden dat het GL3 het kernstuk is van 
öe gemeenschappelijke markt en gedurende 20 jaar 
bevredigend heeft gefunctioneerd, dankzij de gezonde 
beginselen waarop het gebaseerd is en dient te blijven. 
- zulks betekent niet dat het beleid in zijn geheel 
zou mogen ontsnappen aan een kritische beschouwing 
voor wat betreft de uitwerking dier principes. De 
Nederlandse kritische beschouwing leidt tot de over
weging, zoals reeds in de aanhef van deze interventie 
gesteld, dat .in de toekomst de groei der FEOGA-uitgaven 
achter zal moeten blijven bij de stijging der Eigen 
Middelen der Gemeenschap, zodat deze in 1933 tot 60% beslag van 
de totale Gemeenschapsuitgaven gereduceerd zijn. 

- Om dat te bereiken zijn beleidsbijstellingen nodig 
gericht op een betere functionering van het markt
mechanisme. De algemene teneur van wat de Europese 
Commissie daarover zegt in haar mandaatsdocument onder
schrijven wij. In concreto betekent dat onder meer een 
gematigd prijsbeleid; in de granensector zou zulks een 
zekere toenadering naar het wereldprijsniveau kunnen 
betekenen. De interventiemechanismen zijn, naar Nederlands 
inzicht, aan een herziening toe die substantiële be
zuinigingen zou kunnen meebrengen, met name in de rund
vleessector. Een zuiniger beheersbeleid dient zich ook 
uit te strekken tot het geheel van steun- en premie
regelingen die in de loop der tijd ontstaan zijn. 

problematiek. 

opstelling inzake de aanpassing van het Gemeenschappelijk 



III Met betrekking tot het begrotingsvraagstuk, in 
engere zin wel te verstaan, dat wil zeggen onder 
de gezichtshoek van de compensatieclaims van het 
VK(en de BRD) zou, om te beginnen, herinnerd kunnen 
worden aan ons uitgangspunt van parallelliteit en 
onderlinge verbondenheid voor wat betreft voortgang 
op de drie onderdelen van de herstructurerings-
problematiek. Er is in dit stadium nog weinig duidelijk
heid omtrent en zicht op de reële mogelijkheden 
van verbreding en verdieping van communautaire actie , 
waarmee globaal een meer structureel bepaald evenwicht 
tussen lusten en lasten binnen de Gemeenschap bereikt 
dient te worden. 

Op deze Raadszitting zijn de zaken nog niet voldoende 
gerijpt om in concreto op de kwestie in te gaan hoe 
eventueel bepaalde situaties voor bepaalde lidstaten, 
in strikt budgettaire zin, aangepakt zouden kunnen 
worden. Herhaald zou kunnen worden dat grotere 
economische convergentie, versterkte integratie op 
basis van de verdragen en ruimere ontplooiing van 
Gemeenschapsactie, de hoofdrichting is waarin ten slotte 
het bijdrage- en ontvangstprobleem zich moet oplossen. 

Middelerwijl is Nederland niettemin bereid om i.v.m. de 
(tijdelijk) unieke situatie waarin het VK zich ten 
opzichte van de Gemeenschap nog steeds bevindt - er 
zijn echter een aantal factoren die duidelijk wijzen 
op een verbetering van de huidige VK-situatie ten opzichte van 
1979/1980 (olie-opbrengsten, betere betalingsbalans, 
meer intra-EEG-handel) - iets te doen in de vorm van 
een compensatiebetaling die forfaitair en op ad hoc-basis 
vastgesteld zou moeten worden. Het mechanisme dat 
de Commissie hiervoor voorgesteld heeft, wordt 
door Nederland afgewezen. 



De regeling waartoe Nederland bereid zou zijn, dient 

begrensd te zijn in de tijd en aflopend van karakter. 

Bij de volgende Raadszitting zal bezien kunnen worden 

of cijfermatige invulling van deze formule reeds 

opportuun is, waarbij, hetzij herhaald, de 

parallelliteit van de voortgang in de drie onderdelen 

mede bepalend is. 

IV Aangaande het BRD-probleem zou gesteld kunnen worden 

dat dit zich wezenlijk onderscheidt van het VK-probleem, 

gezien het verschil in BNP-niveau1s. Dit heeft 

begrijpelijkerwijs geleid tot de Commissiepositie dat 

alleen iets, qua compensatie, voor het VK gedaan dient 

te worden. 

Niettemin heeft Nederland alle begrip voor de Duitse 

aandrang dat er bepaalde budgettaire regels in het leven 

geroepen worden zodat de begroting van de Geneenschap beter 

beheersbaar wordt. 

Nederland stelt in het vooruitzicht dat zeer 

binnenkort een memorandum in de mandaatsgroep ter 

tafel zal komen met formules voor een beter begrotings

beheer. Voorts is Nederland het eens met de Duitse 

delegatie dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

zodanige bijstellingen dient te ondergaan dat daaruit 

een substantiële relatieve reductie van Gemeenschaps

uitgaven voortvloeit. In dit verband zou nogmaals 

onze 60%-formule qua aandeel van de garantie-uitgaven 

van de totale begroting, als normering c.q. doelstelling 

genoemd kunnen worden. 

Jk trnaj m rj jt nUt nltt duiddyl to4Ct ¿HÚ*** *** éUrnb 

jii\*HciUt cmijfyuéAtifo fri.v. M BftO Jt*u Mme* ké** 


