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Gesprekspunten in de REZ 

Het Nederlandse uitgangspunt op dit punt is dat de tijd rijp is voor 
een opknapbeurt van het Verdrag van Rome, zulks conform het 
ontwerp-mandaat voor een intergouvernementele conferentie wel
ke van Nederlandse zijde bij het voorzitterschap werd ingediend. 

Naar het voorkomt zal echter onvoldoende steun worden gevonden 

voor een dergelijke conferentie. 

Niettemin dient tijdens de Europese Raad van Milaan gestreefd te 

worden naar besluitvorming welke een belangrijke voortgang ople

vert zowel ten aanzien van het materiële beleid als op institu

tioneel terrein. De Europese Raad van Milaan zou daartoe een 

aantal fundamentele beslissingen dienen te formuleren alsook een 

zo precies mogelijk mandaat voor uitwerking vaststellen, zodat 

uiterlijk tijdens de Europese Raad van december a.s. de besluit

vorming kan worden gefinaliseerd. 

Ten aanzien van het mater iële beleid zou deze voortgang dienen te 
liggen op het gebied van de interne markt en de technologie 
(waaronder Eureka). Ter ontplooiing van deze beleidsvorm dienen 
tevens besluiten t e worden genomen met betrekking tot institu
tionele voorzieningen, die besluitvorming op die terreinen in de 
Gemeenschap vergemakkelijken. Deze institutionele verbetering 
ware vorm te geven middels amendering van artikelen van het 
Verdrag van Rome, in de eers te plaats van artikel 100, harmonisa
tie van wetgeving. Deze verdragswijziging vormt voor Nederland 
een gewichtig punt. Informele afspraken omtrent een praktijk van 
meerderheidsbesluitvorming of onthouding waar unanimiteit is 
voorgeschreven terzake lijken weinig zekerheid te bieden voor een 
effect* toepassing. Verbetering van besluitvorming kan tf-vens 
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a/orden Setei&t =oor stftfigente T f s o r a k e n omt ren t meer delegatie 

van bevoegdheden naar de Commissie of omtrent regeling van 

hoofdzaken bij unanimiteit en uitwerking bij meerderheid. 

In een institutioneel debat zal onvermijdelijk ook aan de orde 

worden gesteld regulering van het inroepen van het vitaal belang 

door een lidstaat, een aangelegenheid welke door Nederland tot 

dusver steeds is gemeden. De medewerking van Nederland aan een 

dergelijke regulering kan uitsluitend worden gerechtvaardigd indien 

daar tegenover staat een aanzienlijke winst in een pakket bestaan

de uit vooruitgang op materieel terrein en verbetering met betrek

king tot de besluitvorming. Een dergelijke regulering zou tot 

strekking dienen te hebben beperkingen aan te brengen in de 

mogelijkheid het vitaal belang in te roepen. De voorwaarden te 

verbinden aan het gebruikmaken van die mogelijkheid zou van 

Nederlandse zijde zo stringent mogelijk dienen te worden opge

steld. 


