
Bezoek M aan Minister Cheysson 
op j mei 1982 

Consultaties te Parijs met uw Franse ambtgenoot inzake mandaats-
problematiek;communautaire aspecten 

Bovenstaand onderwerp is door u opgegeven als punt van gesprek. De 

afloop van de Raadszit t ing dd. 27 april jl. maakt het minder nood

zakelijk voor de gesprekken in Parijs over een technisch dossier te 

beschikken, waarin allerlei mogelijkheden en wendingen behandeld 

worden op weg naar een oplossing van het Britse compensatievraag-

stuk. Dit laa ts te aspect van de mandaatsproblematiek lijkt thans op 

een dieptepunt te zijn beland. De discussie met uw Franse ambt

genoot zal zich derhalve veeleer concentreren op de vraag of er toch 

nog enig licht in de tunnel schijnt, en zo ja, welke de aangewezen weg 

is om een opening te vinden. 

Minister Cheysson zal u mogelijk de vraag stellen of Nederland bereid 

is de Franse positie t e volgen ter zake van het bedrag wat door hem 

genoemd is, t .w. 1 mld ECU. Wil Nederland in s taat zijn om mee te 

werken aan het alsnog bereiken van een compromis, dan zullen wij 

wel fors omhoog moeten vanuit ons openingsbod a raison van 600 min 

ECU. 

Voorts zal de vraag rijzen bij welke gelegenheid het vastgelopen 

overleg weer voortgezet kan worden. Ik vernam inmiddels van 

ambassadeur Rutten dat het voorzi t terschap de suggestie gedaan 

heeft vóór het a.s. Gymnich-overleg op 8 en 9 mei a.s. nog een 

Raadszitt ing in te lassen en dan e \entueel een nader compromis-
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voorstel te doen. Deze suggestie oogstte niet veel bijval. De Ieren 
waren er sterk voor, aangezien zij hoogst bevreesd zijn voor een 
blijvende blokkering van het landbouwprijzendossier. Ambassadeur 
Rutten heeft met nadruk gesteld dat Nederland deze blokkering 
afwijst en dat het niet opportuun is om overhaast andermaal een 
Raadszitting over het Britse compensatievraagstuk te beleggen. Ook 
uit een oogpunt van onderhandelingstaktiek ten opzichte van het VK 
lijkt het niet opportuun die haast te betrachten. Aannemend dat u de 
visie van de heer Rutten op dit punt deelt, zoudt u bij de heer 
Cheysson kunnen informeren of hij deze positie kan volgen. In 
verband hiermee zou de vraag opgeworpen kunnen worden of het 
prijzendebat niet afgesloten kan worden worden met een besluit ex 
ar t . 43 EEG-Verdrag en wel daadwerkelijk met gekwalificeerde 
meerderheid - ingeval de Britten inderdaad besluitvorming over de 
landbouwprijzen zouden blokkeren zolang zij hun zin niet hebben 
gekregen op het punt van de begrotingscompensatie. 

Er kan dan een gevaarlijke situatie ontstaan, in die zin dat de Britten 
met een beroep op het zg. Akkoord van Luxemburg, zulks weigeren. 
Wanneer een dergelijk besluit door negen lidstaten doorgezet zou 
worden, dan zou het niet onwaarschijnlijk zijn dat het VK zich uit de 
Gemeenschappelijke Landbouwmarkt terugtrekt. Dat zou een eerste 
stap betekenen naar loskoppeling van de Gemeenschap. Nederland 
zou Parijs in geen geval enige hoop moeten geven de Franse delegatie 
in een dergelijke richtlijn te volgen. 

Wel zoudt U zich kunnen voegen bij degenen die maximale ove r 

redingskracht in Londen willen aanwenden om de besluitvorming over 
de prijzen op haar eigen merites te beschouwen en niet te koppelen 
aan het mandaatsdossier. Op hun beurt zouden Frankrijk en Italië niet 
te veel obstakels moeten opwerpen met hun eisen op het stuk van 
verbetering van marktverordeningen voor mediterrane produkten, 
met name voor wijn, die deze landen aan het prijzendebat verbonden 
hebben. In dit verband dient rekening gehouden te worden met de 
mogelijkheid dat een of wellicht meerdere lidstaten hun solidariteits-
opstelling t.a.v. het conflict met Argentinië in verband brengen met 



de Britse weigering het landbouwprijzendebat constructief af te 

sluiten. Zulks is actueel op 18 mei, één maand na de communautaire 

sanctie-afkondiging t.o.v. Argentinië. 

Het Gymnich-overleg op 8 mei a.s. lijkt vooralsnog de eerste en ook 

meest geschikte gelegenheid om de politieke aspecten van het 

vastgelopen mandaatsox erleg onder ogen te zien. Het voorzitterschap 

heeft blijkens een mededeling van ambassadeur Rutten met het oog 

op een bespreking van het mandaatsvraagstuk gearrangeerd dat het 

Gymnich-overleg 2 volle dagen kan duren. 

De impasse voor wat betreft het mandaatsdossier werpt eveneens een 

slagschaduw over de mogelijkheid van succes van het Genscher/ 

Colombo-initiatief. Ofschoon dit dossier voor een belangrijk deel 

institutionele paragrafen kent, is een "akte" zonder inhoudelijke 

communautaire paragrafen niet denkbaar. Vanaf het begin van de 

excercitie is gesteld dat de akte pas ondertekend zou kunnen worden 

als de mandaatsdiscussie met succes is afgesloten en zodoende de 

impuls voor de communautaire materie voldoende geloofwaardig zou 

zijn. 

Afgezien van bovengenoemd verband tussen beide dossiers zoudt u uw 

Franse ambtgenoot kunnen polsen wat hij denkt van het Genscher 

Colombo-document en de besprekingen die in de zg. groep-

Schoutheete worden gevoerd. Uiterst belangrijk zal de paragraaf zijn 

die handelt over de besluitvormingsprocedure van de Raad (vide het 

verslag van de groep Schoutheete d.d. 2 april j l . ) . De Franse delegatie 

heeft een zeer interessant en ingenieus voorstel gelanceerd om terug 

te keren naar de verdragsprocedures, waarbij de kwestie van een 

mogelijk inroepen van een essentieel belang zodanig is geformuleerd 

dat niet meer voor een delegatie dwingend geldt dat de discussie tot 

in het oneindige voortgezet zou kunnen worden. Mijns inziens is deze 

formule de best haalbare en biedt deze aan de lidstaten die vast

houden aan het verdrag de mogelijkheid deze zo te interpreteren dat 

zij als verdragsconform gekwalificeerd kan worden. 



Overigens zolang de hypotheek van de vastgelopen mandaatsdiscussie 
ook op dit dossier rust, geloof ik niet dat een uitvoerige besprekin 
hierover met uw Franse ambtgenoot erg actueel is. 


