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Onderwerp: Uw gesprek met Minister Andreotti 
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Na de uiteenzettingen van SG Ruggiero is het duidelijk dat het van zeer 

groot belang is indien U rechtstreeks met Uw Italiaanse ambtgenoot kan 

spreken. De Italiaanse stellingname t.a.v. het resultaat van de IGC wordt 

in hoge mate door hemzelf bepaald, en hoewel Ruggiero ook -arf^ zal trachten 

zijn minister te bereiken, ried hij tevens aan dat U hem zelf nog heden

avond zou opbellen. De rest van de week is Minister Andreotti nl. op bezoek 

in Turkije. Het gaat daarbij om twee onderwerpen: 

1. Datum van ondertekening 

U zou aan Andreotti moeten vragen in te stemmen met ondertekening (door 

de Elf) op 17 februari, onder voorbehoud van een positieve afloop van het 

debat in het Italiaanse Parlement. Deze laatste clausule zal Uw Italiaanse 

ambtgenoot nodig hebben, daar hij beloofd heeft zijn Parlement te zullen 

consulteren en terzake nog geen specifieke afspraak heeft gemaakt met de 

^^/^^Parlementsvoorzitter. Ruggiero twijfelde er overigens niet aan dat de 

uitslag van dat debat vergelijkbaar zal zijn met het resultaat bereikt 

door het EP: kritisch maar voor de rest akkoord. 
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Tot dusver heeft Andreotti echter de lijn gevolgd dat hij zich in het 

geheel niet over de datum van ondertekening kan uitlaten totdat hij met 

het Parlement gesproken heeft. Hij moet dus bewerkt worden. 
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2. Engelse reserve op art. 118a« 

De instructie aan de Italiaanse PV om elke tekstwijziging, ongeacht de 

inhoud, tegen te houden is van Andreotti zelf afkomstig. Zijn argument 

daarbij is dat het toestaan van een tekstwijziging aan het VK het 

onmogelijk zou maken om neen te zeggen tegen Deense wensen. U zou daar

tegenover kunnen stellen dat de situatie niet vergelijkbaar is, omdat 

het in het Engelse geval gaat om een specifieke, op één enkel onderdeel 

toegespitste reserve die door Minister Howe op 18 december expliciet 

is gemaakt en in het slotdocument van de conferentie is vermeld. Met 

de vage,algemene Deense reserves is dat niet het geval, want de Denen 

hebben op geen enkel bijzonder punt specifieke tekstwijzigingen voorgesteld 
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Bovendien verandert de thans door vrijwel iedereen goedgekeurde toevoeging 
niets aan het wezen van art. 118a en blijft m.n. de gekwalificeerde 
meerderheid (waartegen het WK oorspronkelijk zijn bezwaar handhaafde) 
ongewijzigd van kracht. Het is dus niet meer dan een doekje voor het 
bloeden. 

Voor Uw informatie diene dat Ruggiero het met het bovenstaande geheel 
eens bleek te zijn. Hij begreep ook zeer goed dat het hoogst ongelukkig 
is om dit tekstprobleem voor te leggen aan ministers, met het risico 
dat Grieken of anderen dan ook zullen komen met tekstuele amendementen. 
Het leek hem verreweg het meest effectief als U rechtstreeks een beroep 
doet op Uw Italiaanse ambtgenoot om op dit punt aan een ondershandse 
oplossing mee te werken en hem af te helpen van zijn vrees dat hiermee 
de deur wordt opengezet voor de Denen. 

Het gaat, zoals U weet, alleen om de toevoeging van een kleine passage, 
inhoudende dat de Raad bij het nemen _yan zijn beslissingen geen oneven
redige lasten zal leggen op het midden- en kleinbedrijf. Dit doet aan de 
betekenis van het nieuwe art, 118a inzake minimumnormen voor arbeids
omstandigheden, te beslissen bij meerderheid van stemmen, niets af. 


