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Van PV EG verneem ik dat de heer Kohnstamm nog steeds actief is in het 
propageren van zijn idee van het aanwijzen van een van de leden van de 
Europese Raad als degene die de grondslag zou moeten leggen voor het 
doorbreken van de huidige impasse. Zoals U zich zult herinneren (zie 
bijlage), had de heer Kohnstamm hiervoor de Duitse Bondskanselier op 
het oog. Hij schijnt thans zijn denkbeelden, mede in het licht van de 
Griekse kritiek, te hebben bijgesteld, in die zin dat de opdracht nu 
verstrekt zou worden aan een troika bestaande uit de heren Kohl, Papandreou 
en Mitterand. Het schijnt dat de heer Kohnstamm op maandagochtend a.s. 
een onderhoud zal hebben met de MP; het verdient wellicht overweging dat 
U of T daarbij aanwezig zou zijn. 

Gezien de onwaarschijnlijkheid dat het op de ER zal gelukken enige 
beweging te krijgen in het grote complex van: uitbreiding eigen middelen 
- Engelse interimcompensatie - toetreding - nieuw beleid - bezuiniging 
landbouwbeleid, is de gedachte dat men zijn toevlucht zou moeten nemen 
tot een speciale procedure geenszins bij voorbaat verwerpelijk. Er is 
reeds gesproken over bijzondere zittingen van de Raad van Ministers, 
hetzij op een niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken hetzij 
op het niveau van Europese bewindslieden. Het is natuurlijk een hele stap 
verder de initiërende functie hierbij in handen te stellen van genoemd 
drietal maar ook dat zou ik, gezien de moeilijkheden, de moeite waard 
achten in overweging te nemen. Voorwaarde daarbij zou m.i. wel moeten zijn 
1. dat tegelijkertijd een besluit wordt genomen omtrent de genoemde 

bijzondere reeks van Ministerraadszittingen, aangezien het aanwijzen 
van de drie regeringshoofden op zichzelf een leeg gebaar is en 

2. het zekerstellen dat alle lid-staten bij verdere gedachteontwikkelingen 
betrokken zijn. 
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Dit laatste is van belang om te onderstrepen, daar de heer Kohnstaircn 
in zijn papier al te duidelijk te kennen geeft dat enige oplossing 
van tevoren moet vrorden overeengekomen door de BRD en Frankrijk. 
Dat ruikt te veel naar een directorium. 

De merite van het voorstel van de heer Kohnstamm zit hem m.i. vooral 
in het betrekken van de Bondskanselier bij de EG-problematiek. Zonder 
zijn positieve inzet is een oplossing inderdaad niet waarschijnlijk. 
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