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3. Genscher/Colombo-initiatief 

Het is niet te verwachten dat bij gelegenheid van uw 

ontmoeting met uw Franse ambtgenoot erg lang stil gestaan 

zal worden bij dit onderwerp. Toch lijkt het de moeite waard 

daar enkele woorden aan te wijden, aangezien de Duitsers zich 

voorstellen daar tijdens hun voorzitterschap veel werk van te 

maken en de Akte af te ronden voor 1 juli 1983. 

De kwestie van het al dan niet formuleren van "politique 

étrangère commune" kunt u beter laten rusten en daar de 

ad hoc-werkgroep over laten redekavelen. U zoudt de heer 

Chandernagor erop kunnen wijzen dat voor Nederland de 

institutionele kwesties centraal staan en met name de aan

gelegenheid van de meerderheidsbesluiten. De gelegenheid zou 

nogmaals aangegrepen dienen te worden onze Franse vrieclen 

erop te wijzen dat betere besluitvormingsprocedures vitaal 

zijn voor de ontwikkeling en het voortbestaan der Gemeen

schappen. Nederland heeft het een bemoedigend teken 

gevonden dat in het eers te memorandum van de Mitterand-

administratie over Europese zaken door de Fransen een zekere 

afstand is genomen van het rigide "Luxemburg-compromis". 

Het Franse standpunt zoals thans neergelegd in de ontwerp-

akte vertoont een niet onbelangrijke nuancering. U zoudt de 

hoop uit kunnen spreken dat Frankrijk nog merkbaar verder 

zou willen gaan in het belang van een leefbare gemeenschap, 

waarvan Frankrijk zelf toch ook zo zeer afhankelijk is. 

Veel verder hoeft in dit gesprek niet gegaan t e worden. Het is. 

zeker niet de tijd om ons te verwijderen van het orthodoxe 

standpunt zoals de Nederlandse delegatie dat heeft laten 

aantekenen in de huidige ontwerp-Akte. Bijgaande korte aan-
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tekening die opgesteld was t.b.v. de Europese Raad gaat heel 

kort terug in de historie van het Genscher 'Celornbo-init iat ief 

en geef t enkele hoofdzaken aan die in de behandeling daarvan 

nog hangende zijn. 


