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deze bijeenkomst vormde de eerste gelegenheid, 
na het echec van de eur. raad te athene, voor een algemene 
en systematische bespreking van het geheel der dossiers, 
die sindsdien onopgelost zijn gebleven, als zodanig had 
de bespreking een tastbaar nut. bovendien bleek er een 
sfeer van vertrouwen te bestaan dat het uiteindelijk toch 
zal gelukken om in de komende eur. raad tot een doorbraak 
te komen, minister cheysson maakte duidelijk dat er aan 
de kant van het vz-schap geen enkel voornemen bestaat om 
de zaken door te schuiven naar de e.r. van juni, maar dat 
men alles op alles zal zetten om er in de komende weken 
uit te komen, de 'besprekingen werden gevoerd in een sfeer 
van grote openheid en van bereidheid om een uiterste inspan
ning te doen de bestaande meningsverschillen te overbruggen, 
het zal er nu om gaan het aldus geschapen klimaat te benut
ten voor het formuleren van concrete denkbeelden omtrent de 
noodzakelijke compromissen, van het feit dat een hernieuwde 
mislukking de gemeenschap in een ernstige crisis zou 
storten was een ieder zich bewust. 
op bovenstaand algemeen beeld werd een uitzondering gevorma 
door italie. het Italiaanse standpunt leek t.a.v. de diverse 
dossiers sinds athene nog harder te zijn geworden, noch 
t.a.v. de financiële discipline, noch t.a.v. de britse com
pensatie en evenmin t.a.v. de hervorminaen op landbouwgebied 
gaf minister andreotti enig blijk van soepelheid, onder de 
collega's bestond algemeen de indruk dat italie in de komende 
besprekingen een ernstig obstakel zal kunnen blijken te zijn. 

t.a.v. de afzonderlijke dossiers, die stuk voor stuk de 
revue passeerden, bleef de gedachtenwisselinq veelal beperkt 
tot een herhaling van bekende standpunten, zij het dat 
diverse onderdelen er verschuivingen in accenten vielen te 
constateren, een aantal van deze verschuivingen zijn hier
onder opgesomd. 
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aangegeven dat de bilaterale fase teneinde loopt en dat 
derhalve de verdere behandeling van de materie moet geschie
den volgens de bestaande communautaire gewoontes, dit werd 
met name gepreciseerd t.a.v. de financiële discipline, welk 
onderwerp ter behandeling verwezen werd naar het coreper. 
het franse vz-schap leek voornemens ook de andere financiële 
vraagstukken aan het coreper en de alg. raad van medio maart 
toe te vertrouwen, geen duidelijkheid werd verschaft over de 
vraag of het vz-schap dan wel de eur. cie op korte termijn 
met een samenvattend dokument zal komen. 
financiële discipline 

over het algemeen heerste het gevoel dat op dit terrein 
voortgang is gemaakt en dat het mogelijk moet zijn tot wezen-
li jkeresultaten te komen, al bleven uiteraard italie, 
griekenland, ierland en denemarken stelling nemen tegen 
stringente afspraken die huns inziens de ontwikkeling van 
de gemeenschap zouden frustreren, als tegenwicht pleitte 
sir geoffrey howe wederom voor een ''legally binding' 1 instru
ment, door verschillende collegae werd het cie-dokument een 
goed uitgangspunt van discussie genoemd, waarbij mijnerzijds 
is duidelijk gemaakt dat dit stuk aanmerkelijke verbetering 
behoeft, geconstateerd kan worden dat het idee van de londense 
norm voor de groei der landbouwuitgaven in grotere mate acauis 
is dan tevoren, een uitzondering daarop vormde de italiaanse 
bewindsman, die meende dat deze norm alleen van toepassing 
kan zijn op de 1'noordelijke 1 p overschotprodukten. de sug
gestie van president mitterrand het msp toe te oassen op de 
gehele begroting werd in zoverre verduidelijkt dat bij de 
landbouw uitgaven sprake kan zijn van een ander msp dan dat 
wat geldt voor de onverplichte uitgaven. 
uitbreiding eigen middelen 

de bekende posities werden herhaald, met dien verstande 
dat president thorn duidelijk maakte dat een verhoging met 
0,4 o/o btw-afdracht onvoldoende is en voor de cie niet aan
vaardbaar, te verwachten is dat de cie op dit onderdeel 
nieuwe voorstellen zal doen. 
budgettaire onevenwichtigheden 

OD dit onderdeel kan worden geconstateerd dat de Gedach
ten t .a.v. de duur van een regeling en van de aan de bereke
ning ten grondslag liggende systematiek een ontwikkeling 
hebben doorgemaakt, de meeste aanwezigen zagen voordeel in 
een door het vz-schap geopperde reqeling die de duur van een 
britse compensatie verbindt met de periode gedurende welke 
nieuwe eigen middelen voldoende zullen zijn. na afloop van 
zo'n periode, die overigens niet van te voren te preciseren 
valt, zal de gehele financiële problematiek immers weer ter 
sprake komen, hoewel niet gepoogd is e.e.a. in een precieze 
formulering te vatten, bestaat de indruk dat de scherpe 
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kanten van dit deel van het vraagstuk inmiddels zijn afge
slepen . 
voorts bleek dat het z.g. duitse systeem (zij het met weg
lating van het gestelde omtrent het niet-meebetalen van vk 
en brd aan hun eigen en aan elkanders compensaties) aan 
aanhang heeft gewonnen, belangrijk was in dit verband dat 
frankrijk zich thans voor dit systeem uitspreekt, terwijl 
bekend is dat ook het v.k. in deze richting beweegt, hoewel 
uiteraard het pleidooi voor het oorspronkelijke engelse voor
stel werd herhaald, denemarken daarentegen blijft sterk voor
stander van het systeem van het griekse vz-schao. 
mijnerzijds is een zelfde voorkeur uitgesproken, zonder overi
gens het duitse systeem buiten beschouwing te willen laten, 
een teleurstelling vormde het feit dat pres. thorn opnieuw 
pleitte voor het reeds begraven gewaande cie-voorstel met 
primaire modulatie van de btw-afdracht volgens de landbouw-
sleutel., alleen dit stelsel zou volgens hem afdoende soelaas 
bieden, belgie en lux, leken door deze mededeling aangenaam 
verrast en verzekerden dat dit voorstel voor hen bespreekbaar 
bleef, ik heb de onaanvaardbaarheid van de btw-modulatie 
onderstreept. 

een ander opmerkelijk facet vormde het zwijgen van 
collega genscher over de door de brd herhaaldelijk bepleitte 
' 'overgrenze 1 *. hij beperkte zich tot de stelling dat een 
adequate regeling van de financiële discipline de noodzaak 
van speciale financiële regelingen voor de brd zou doen 
afnemen, in zoverre verleende hij duidelijk steun aan de 
algemene benadering van president mitterrand. 

wat betreft het bedrag van de engelse compensatie 
werden over en weer harde woorden gesproken, die hopelijk 
op de engelse delegatie een verhelderend effekt zullen 
hebben, het lijkt wel duidelijk dat over de hoogte van het 
bedrag alleen op hoog politiek niveau, in kleine kring, 
overeenstemming zal zijn te bereiken. 

J 
landbouw 

de verschillende landbouwdossiers, zoals die ook te 
athene ter tafel lagen, passeerden de revue, waarbij men 
zich overigens zeer bewust was dat deze materie thans met 
voortvarendheid verder moet worden behandeld in de landbouw
raad, onvermijdelijk was wederom een sterke concentratie van 
de aandacht op het zuivelvraagstuk, maar zowel door mijzel f 

als door de britse en duitse collegae is omstandig en 
herhaaldelijk gewezen op de noodzaak een evenwicht te vinden 
tussen de offers die van de producenten in alle agrarische 
sektoren zullen moeten worden gevraagd. 
in de discussie over het melk-quotum tekende zich een alge
mene teneur af om de cie-doelstelling van 97,5 miljoen ton 
te onderschrijven, alhoewel dit doel voor frankrijk alleen 
via een tussenstap zou kunnen worden bereikt, de positie van 
landen als italie en griekenland bleef uiteraard dubieus, 
terwijl Ierland zijn verzoek om een uitzondering (niet ge-
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r I specificeerd) herhaalde, mijnerzijds is gezegd dat wij een 
doelstelling van 99 miljoen ton op dit ogenblik het maximaal 

I • haalbare achten en dat een neerwaartse bijstelling van dit 
f |P cijfer alleen overwogen kan worden in het licht van de zeker

heid dat allen zonder uitzondering in de bezuiniging zullen 
participeren en dat hogervermeld evenwicht wordt verwezenlijkt, 

t.a.v. de heffing op de intensieve melkproduktie, de 
belasting cp oliën en vetten, de verschuiving tussen boter 
en magere melkpoeder en de beperking van de invoer van 
graansubstituten deden zich in de respektieve posities geen 
veranderingen voor. mijn betoog dat een besluit over de graan-
substituten alleen genomen kan worden als onderdeel van een 
beslissing over de graanprijzen werd door het vz-schap niet 

Z1 r~- weersproken . 
t.a.v. de afbraak van de mcb's gaven de duitse en 

franse bewindslieden opnieuw de indruk dat een toenadering 
binnen bereikt ligt, maar nog niet voltooid is. frankrijk 
blijft insisteren op een afbraak in drie jaar (vier campagnes) 
en de brd op een afbraak in vier jaar. frankrijk blijft ook 
bezwaar maken tegen de voorgestelde gedeeltelijke omzetting 
van bestaande positieve mcb 's in negatieve. 
nieuw beleid 

dit onderdeel is niet uitvoerig aan de orde gekomen, 
maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat voor nederland voort 
gang t.a.v. de interne markt en t.a.v. het transportbeleid 
onontbeerlijk is om tot overeenstemming over het geheel 
te komen, mijn pleidooi om over transportbeleid expliciet 
op de e.r. te spreken vond alleen steun van het v.k. 
wat betreft esprit zegde minister genscher toe dat de brd 
alles in het werk zal stellen om op de onderzoekraad van 
28/2 een overeenstemming mogelijk te maken. 
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