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Aan 

Van: Directeur-Generaal Europese Samenwerking Datum: 3 me i 1984 

Onderwerp: Voorzitterschap Europese Commissie _ Q J , ^ D I E ^ ^ ^ ^ 

cc. - T via S 

- PV K 

Ik maak mij in toenemende mate zorgen over de onduidelijkheid die blijft 

bestaan, ook injiet Nederlandse denken, terzake van hogergenoemd onderwerp. 

Tot dusverre hebben wij een "open mind" behouden teneinde 

1. te zien of de Duitsers inderdaad met een sterke kandidaat tevoorschijn 

zullen komen; 

2. na te gaan hoe de kansen voor Davignon zich ontwikkelen; en 

3. de optie open te houden van een eventuele kandidatuur-Andriessen. 

Het resultaat van een en ander is dat de tijd verstrijkt en dat wij dichter 

bij het punt komen waarbij wij genoegen zouden moeten nemen met een duidelijk 

minder dan optimale keuze ,_hetzij een zwakke Duitse kandidaat, hetzij de 

Deense kandidaat die naar algemeen gevoelen ook niet tot de sterksten behoort 

Als ik goed begrijp^nemen de kansen voor Davignon af, omdat het steeds 

duidelijker wordt dat de Belgische regering niet ontkomt aan een kandidaat

stelling van Minister de Clerq. Een "ground swell" van steun voor Davignon 

onder de lid-staten heeft zich bij mijn weten niet gemanifesteerd en wij 

hebben daar in elk geval ook zelf niet de aanzet toe gegeven. Dat de BR D 

alsnog met een overtuigende kandidaat voor het voorzitterschap zou komen 

lijkt mij in toenemende mate onwaarschijnlijk. Aan de vraag of wij Mr. 

Andriessen als zodanig zouden willen pousseren zijn wij zelf niet toegekomen 

Het Kabinet moet zelfs nog een besluit nemen om betrokkene als lid van de 

Commissie voor te dragen. 

Waar de zaak zo stagneert, zou het een goed ding zijn indien U onder Uw 

collegae een proces van bezinning op gang zou kunnen brengen, aannemend dat 

aTTelTèrvan overtuigd zijn dat dé Europese Gemeenschap dringend behoefte 

heeft aan een sterke, overtuigende en capabele Commissie-voorzitter. 

Bij gebreke aan concrete namen zou men eerst eens kunnen praten over het 

profiel van de persoon die wij zoeken. 

1399-1-80 
© BuZa, blok 4, 1975-1984 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 14808
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03366



No. 26/84 

Elementen van zo'n profiel zouden moeten zijn 

- ministeriële ervaring en het vermogen om met Ministers en Ministers-

President op voet van gelijkheid en op effectieve wijze zaken te doen; 

- een vermogen tot uitstraling van gezag, vooral in de contacten naar buiten 

en in de verhouding tot andere landen; 

- het vermogen om van Commissie een zo goed mogelijk team te maken; 

- diplomatieke gaven; 

- een bewezen grip op technisch ingewikkelde materie; 

- talenkennis. 

Het lijkt mij aanbevelenswaard dat U, al of niet aan de hand van een 

dergelijke profiel schets^ Uw collega's oproept tot een gezamenlijke inspanning 

om de best mogelijke persoon te vinden en wel zo spoedig mogelijk, aangezien 

het huidige Europese Parlement nog gaarne over deze keuze geconsulteerd wil 

wöT3èn en betrokkene bovendien geruime tijd nodig zal hebben om zelf bij 

te dragen aan een optimale samenstelt de Europese Commissie. Het 

lijkt mij daarom dat U dit onderwerp zou kunnen aansnijden tijdens de lunch 

t.g.v. de Algemene Raad van 14/15 mei a.s., evt. als voorschot op een dieper-

gaande discussie tijdens het Gymnich-weekend van 26/27 mei. 

Tenslotte lijkt het mij in elk geval noodzakelijk dat het kabinet nu ten 

spoedigste formeel overgaat tot het voordragen van Mr. Andriessen als lid ^ 

van de Europese Commissie, zodat U althans deze mededeling kunt inbrengen 

bij het gesprek tijdens de twee bovengenoemde gelegenheden. 


