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Van: «Directeur-Generaal Europese SamenW^rjiVig Datum: 15 december 1983 
Aan: M en T via DGES en S \ No.: 209 / 83 
Onderwerp: Follow-up Europese Raad Athene (punt 1.6. Conclusies 

Coördinatie Commissie) 

Dit punt is in de Coördinatie Commissie slechts kort be
sproken en heeft niet tot inhoudelijke conclusies geleid. Van 
Merckelbach (AZ) vernam ik, dat men aan die zijde toch wel 
behoefte had aan oriëntaties op dit punt. 

Merckelbach meende, dat de Duitse benadering voor wat 
de procedure betreft (Reinink 560 ) door Nederland zou kunnen 
worden gesteund. Dit komt erop neer, dat de Algemene Raad weer 
hersteld zou moeten worden in zijn funktie van coördinerende 
instantie, die de Europese Raad voorbereidt. "Groupe Unique" 
en speciale raden zouden weer moeten verdwijnen; die waren 
trouwens ook gedeeltelijk ingesteld vanwege het Griekse voor
zitterschap. Voorts zou het "pakket van Stuttgart" in stand 
moeten blij ven. 

Ik heb daarop gereageerd met de mededeling, dat de voor
lopige indicaties uit Parijs niet duidelijk waren (Tammenons 
Bakker 604 en 617). Enerzijds was de Franse ervaring met 
"groupe unique 1 1 en speciale raden niet geheel bevredigend 
geweest, anderzijds denkt Parijs de ministers van Financien 
nog nauwer bij het werk te betrekken. Wel klinkt door, dat er 
meer bi lateraal overleg zou moeten worden gevoerd. 

Het leek me het beste, dat t.a.v. de vorm van het over-
C leg nog geen Nederlandse positie vast te stellen zolang er 

niet meer duidelijkheid van de kant van Parijs is verkregen. 
Vermoedelijk kon men de ministers van Financien niet meer uit
sluiten van het voorbereidende overleg. Bij meer bilateraal 
overleg zet ik een groot vraagteken. Het gevaar van onderonsjes 
tussen VK, Frankrijk en de BRD lijkt mij dan groot. De overigen 
mogen dan de resultaten bekrachtigen. 

Wat de timing betreft had AZ nog geen gedachten. Ik heb 
gesteld, dat het mij ongewenst leek, dat de besluitvorming 
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zou moeten wachten op de Europese Raad van 19 en 20 maart a.s. 
Zonder nu te stellen, dat er een extra Europese Raad of een 
vervroeging van de ER van maart moest plaatsvinden heb ik wel 
de wenselijkheid onderstreept,dat de besluiten, die in Athene 
hadden moeten worden genomen, zo. spoedig mogelijk hun beslag 
krijgen. Men kan daarbij denken aan begin februari.' 
Wat de pakketgedachte betreft zie ik toch wel bezwaren aan de 
Duitse opstelling. In de Onderzoek-Raad is gebleken, dat de 
Bondsrepubliek niet aan ESPRIT wilde medewerken, omdat dit 
nieuw beleid betrof, waarover in Athene geen besluitvorming 
had plaatsgevonden, zodat het ook/niet in een "gewone" Raad 
kon worden besloten ! Dit is wel een zeer extreme uitleg van 
de pakket-gedachte. Het moet immers mogelijk zijn om bepaalde 
onderdelen, zoals ESPRIT, vervoerbeleid eventueel bepaalde 
1andbouwonderwerpen, in de komende periode besluiten te nemen 
zonder op de volgende ER te moeten wachten. Daarom is het 
goed de pakket-gedachte te handhaven voor de belangrijke onde 
w e r p e n , maar niet voor onderdelen, die zonder bijzondere bud
gettaire gevolgen rijp zijn voor besluitvorming, zoals ESPRIT 


