
CC.M v i a S 

M I- M O R A N D u M 

Ptv,5CES 
\.„. D!I Datum : * oktober 1985 

m ,mk njjÈs en tftU 
taderwèrp Lunch Hr. Wellenstein 

A a n : 1 - , > ' V , ' S 'i M r . V ' O ' l 1 ' i 

Ten behoeve van de lunch die u op 8 oktober, 11.00 uur aan de heer Wellenstein 

zult aanbieden ter afsluiting van zijn werkzaamheden als lid van het Comité 

Europa voor de Burger en waaraan zullen aanzitten, oud-ambassadeurs Van 

Royen en Spierenburg, oud-voorzitters van de Europese Beweging Samkalden 

en Wallis De Vries, oud-DG.BEB He Grooth, de heer Merckelbach, DGES en 

DIE/EM, moge de hiernavolgende gesprekspunten dienen. 

Het was uw bedoeling om tijdens dit gesprek van gedachten te wisselen over de 

Intergouvernementele Conferentie. De heer Wellenstein zal geen kado worden 

£ aangeboden en het lijkt niet noodzakelijk om een uitgebreide bedank-speech te 

houden, zodat de gesprekspunten zullen worden beperkt tot de Intergouver

nementele Conferentie. 

- Er is in het Nederlandse denken ten opzichte van de Europese Gemeenschappen 

een zekere omslag waar te nemen. In de beginjaren van de Europese integratie 

stonden de institutionele desiderata als zodanig zeer prioritair in het Neder-

/tHi Vtii ftü fotty landse beleid aangeschreven, terwijl de huidige Nederlandse positie meer een 

/(/HikMiHl nevenschikking kent van inhoudelijke standpunten, zoals voltooiing interne 

fitynutw /tArtd' markt en technologiebeleid, en daarnaast ook institutionalia. He verbetering 

van de besluitvorming e.d. zijn dan vooral nodig, omdat deze de enige weg 

bieden om, zeker in een Gemeenschap van Twaalf, de nodige voortgang te 

kunnen garanderen. 

^ . / . . - De heer Wellenstein heeft in een tweetal artikelen in de NRC aangegeven dat 

voor wat betreft de Intergouvernementele Conferentie een zekere tweesporen-

benadering zou moeten worden gevolgd. Enerzijds zouden die lidstaten die 

verdragswijziging kunnen accepteren daaraan moeten werken. De overige drie 

zouden dan op basis van "pragmatisme" kunnen meewerken, bijv. op het gebied 

van de interne markt, aan verbeteringen en vooruitgang in de communautaire 

samenwerking. Dan zou op een langere termijn een wijziging van het Verdrag 
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door de realisering van bereikte pragmatische verbeteringen op den duur ook 
gemakkelijker moeten kunnen lukken. Een voordeel van deze aanpak zou zijn 
dat op de korte termijn wordt vermeden dat te diepgaande meningsverschillen 
over ferme stappen voorwaarts pragmatische verbeteringen zouden bemoeilij
ken zo niet onmogelijk makep. Dezerzijds overheerst echter de twijfel of het 
"pragmatisme" wel tot m ^ ^ ^ e r ^ i i ^ leidt. Overigens zal ook de Nederlandse 
delegatie streven naar een beperkte duur der Conferentie. Zulks teneinde 
negatief effect van langdurige discussie op doorgaande Gemeenschapsactivi
tei ten te voorkomen. Zeer wel mogelijk is het dat de huidige zitting eindigt 
met zeer bescheiden resultaat en een afspraak over 2 a 3 jaar revisieconferen-
t ie te houden. 

Voor een nadere gedachtenbepaling over de Intergouvernementele Conferentie 
/ m zij tenslotte verwezen naar een bijgevoegde aantekening van DGES. 
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