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Onderwerp: intergouvernementele conferentie 

Ter inleiding van de conclusies van de Coördinatie Commissie, met name op het 

punt van de intergouvernementele conferentie (waarover U meer gedetailleerde 

opmerkingen aantreft in memo no. 561 van Chef DIE) kunt U gebruik maken van 

de volgende overwegingen. 

1. De komende zitting van de IGC zal de eerste substantiële bijeenkomst op 

ministerieel niveau zijn. Deze zitting zal bepalend zijn voor de toonzetting 

en de richting van de werkzaamheden in de periode voorafgaand aan de 

Europese Raad van 2 en 3 december. Er zullen geen teksten aan de Ministers 

worden gepresenteerd, maar wel een aantal kernvragen, geformuleerd door 

Voorzitterschap en Raadssecretariaat. Het is zeker nog niet zo dat juridische 

vormgeving aan de orde is. Het gaat om de grote lijnen en de doelstellingen 

van de exercitie waartoe men op de ER van Milaan heeft besloten. 

2 . De voorbereidende werkzaamheden hebben getoond dat er drie groepen van 

lid-staten zijn in de IGC: 

- de maximalisten, d.w.z. de Benelux, Italië en de Europese Commissie. Deze 

groep kan men ook karakteriseren als de activisten die, uiteraard met 

onderlinge verschillen,pogen het meeste van de conferentie te maken. 

- de sceptici, d.w.z. het VK, Denemarken en Griekenland. Hun houding is, 

mede onder het dreigement van isolatie, in de loop der tijd geëvolueerd 

van weerstand tot een open mind met reserves. Opmerkelijk is dat ook een 

land als Denemarken met voorstellen voor verdragswijziging komt, hoewel 

hieraan tactische overwegingen niet vreemd zijn. 

- de niet-ambitieuzen, t.w. Frankrijk en de BRD. 

Waar het in de komende eerste ronde om gaat is de positie van de eerste groep 

zo sterk mogelijk te doen zijn. Niet door het presenteren van onhaalbare voor

stellen (zoals de Italianen t.a.v. het EP lijken te doen), maar door het 

markeren van een positie die duidelijk boven het gemiddelde ligt. Alleen 

hierdoor kan men voorkomen dat de conferentie tenslotte uitkomt beneden 

een aanvaardbaar minimum en wij met de moeilijkheid zouden zitten het EPS-

verdrag te moeten blokkeren als enig resultaat. 
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