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Het lijkt waarschijnlijk dat de Bondskanselier wel enkele 

ogenblikken stil zal blijven staan bij de mandaatsproblematiek 

in het algemeen en met name over de Duitse bijdragepositie. 

Het volgende moge dienen om u te informeren over de stand 

van zaken te dezen na de laatste Coreper-vergadering. 

Sinds het principe-akkoord van 25 mei, waarbij de compensatie 

t.b.v. het VK voor 1982 op netto 850 MECU werd gesteld, 

heeft het nadere overleg in het Coreper uitgewezen dat er nog 

een reeks moeilijke knelpunten opgelost moeten worden, al

vorens een regeling voor 1982 geheel rond is en het overleg 

over een definitieve regeling voor daarna kan starten. De 

voornaamste open kwesties zijn de volgende 

U De modaliteiten volgens welke de Duitse 50% vrijstelling 

ten aanzien van de VK-compensatie gerealiseeerd dient t e 

worden. De BRD wenst de toestemming voor een effectief 

verminderde BTW-afdracht. Dit zou een grove inbrei* 

betekenen op het systeem van de Eigen Middelen. Het 

merendeel der andere lidstaten, waaronder Nederland, 

stemt hier niet in toe en wenst deze gedeeltelijke vrij

stelling t.b.v. de BRD te realiseren via specifiek op de 

BRD gerichte projecten of EG-beleid, zodat die vrij

stelling alsdan tot uiting komt in een verbeterde netto-

afdrachtpositie. 
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2. De armste lidstaten Griekenland en Ierland wensen een 

rechtstreekse compensatie vanwege de VK-compensatie, 

waaraan zij volgens het normale Eigen-Middelensysteem 

een bijdrage leveren. Deze landen nemen geen genoegen 

met een verklaring krachtens welke zij extra middelen 

tegemoet kunnen zien in het kader van de werking van 

hoofdstuk 1 van de mandaatsproblematiek (ontwikkeling 

van nieuw beleid). 

(N.B.: Italië verdedigt sterk een dergelijke verklaring, 

waarmee het erop rekent daar t.z.t. ook van te zullen 

profiteren. 

3. Het VK wenst niet dat de financiering van zijn 

compensatie voor 1982 op enigerlei wijze gekoppeld wordt 

aan of vooruitloopt op de correcties voor de compensaties 

1980/1981. 

Er zijn nog wel enkele andere openstaande kwesties, doch deze 

zijn meer van budgettair-technisch karakter of van dien aard 

dat ze minder moeilijk oplosbaar zijn. Het overleg in het 

Coreper is nog in volle gang en zal op 15 juli worden voort

gezet. 

Het is niet te verwachten dat de Bondskanselier op al deze 

kwesties in zal gaan. Wel is een interventie van de Bonds

kanselier verwachtbaar, waarmee het bekende betoog 

gehouden zal worden dat de BRD de "Zahlmeister" van Europa 

is, dat de budgettaire situatie van de BRD nijpend is, en dat er 

grenzen zijn c.q. gesteld moeten worden aan de Duitse af

drachten aan de EG. Hij zal hier waarschijnlijk aan toevoegen 

dat er voorlopig geen sprake van kan zijn dat de 1%-BTW-

grens overschreden kan worden en dat de EG eerst maar eens 

behoorlijk moet bezuinigen, met name in de agrarische sector. 

Voor uw repliek moge verwezen worden naar speaking notes in 
. / . bijlage dezes. 



Discussions on the mandate of May 1980 and own Resources 

SPEAKING NOTES 

I would like to take this opportunity to make some remarks 

about what is generally referred to as the question of the so 

called Mandate. This is an issue in which the continuation of 

the Communities' the system of Own Resources takes a focal 

place. 

I am willing to admit that for some memberstates a more 

balanced relationship should be arrived at between transfers of 

value added tax and receipts out of Community resources. 

However, in my opinion the Community has greatly suffered 

by the introduction of the notion of "unacceptable situation 

for a memberstate", which judges advantages and z'.s-

advantages of the membership of the European Community 

only on the basis of so called nett-contributor or the nett 

receiver positions. The Netherlands government remains of the 

opinion that by doing this, the principle of solidarity and the 

cohesion of the Community are being seriously undermined. It 

is a fact that the exis tence of a free, common market offers 

considerable advantages to some membersta tes , advantages 

that are not obvious from the budget. 

The Netherlands abides by its commit tment to arrive at a 

bet ter nett-contributor position for the UK. Also, we have 

agreed to a certain relief of the Federal Republic's burden in 

the compensation for the United Kingdom. We would however, 

like to appeal to the Federal Chancellor to go along with 

implementation arrangements that are in conformity with the 

existing financing system of the Community. Furthermore it is 

in the interest of the Community that implementation of the 

decision of the foreign ministers of may 1982, be finalized as 

soon as possible. 



Finally, I would like to say a few words about the question of 
the available Own Resources of the Community. I completely 
agree with the position taken by the Federal Republic, that in 
this period of budget deficits, which continue to grow in an 
alarming way, public funds should be used as sparingly as 
possible. Also I agree with the Federal Republic, that this 
should equally apply to Community spending. On the other 
hand however, I would like to point out that this attitude 
should not be carried so far that any new development or 
activation of new Community policy, would be made 
impossible. In so far as the necessary further development of 
the Communities would justify, the financial scope of the 
Community should in our opinion be broadened. This will be 
even more valid when the Communities will be enlarged by the 
accession of new memberstates. It is virtually certain, that in 
that event, an increase in the own resources of the Community 
will have to be considered. 


