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Van: Directeur-Generaal Europese SamenWerkin, 

k met Deense iournalisten vVI '—" 

Aan: M v i a 

Onderwerp: Gesprek met Deense journalisten 

Er van uitgaande dat U tezamen met Uw Deense ambtgenoot een ontmoeting zuitr^V ' 

hebben met Deense en andere journalisten terzake van de ondertekening van de 

Acte Unique, doe ik U hieronder de volgende talkingpoints toekomen. 

Het lijkt niet ondienstig dat U de teneur van Uw uiteenzettingen vantevoren 

afstemt met Minister Ellemann-Jensen. 

n 
Datum van ondertekening 

Hoewel Uw besluit de ondertekening thans te voorzien voor 17 februari reeds 

de nodige publieke aandacht heeft getrokken, lijkt het nuttig dat de Deense 

pers het thans voorziene scenario nogmaals "from the horse's mouth" verneemt. 

U kunt daarbij na Uw gesprek met Minister Andreotti nog positiever zijn over 

de voorziene ondertekening door Elf lidstaten, zij het dat een besluit daar

over pas a.s. maandag definitief kan worden. Het lijdt voor mij geen twijfel 

dat zulk een duidelijke demonstratie t.o.v. de Deense publieke opinie een 

heilzaam effect zal hebben. De bedoeling van een ondertekening van Elf lid

staten is overigens niet om ongeoorloofde druk op de Twaalfde uit te oefenen, 

maar is een uiting van de ernst waarmee^de grootst mogelijke meerderheid_ 

binnen de Gemeenschap de zaak beschouwt en van de haast die iedereen wil 

maken met de zo noodzakelijke vernieuwingen en verbeteringen. 

(, 2. Heronderhandelingen H U^. (&(JsUCiC 't^Ux^n ^ ^ ^ 
U zou nog eens in alle duidelijkheid kunnen stellen dat een heropening van 

de gesprekken over de Acte Unique volledig uitgesloten moet worden geacht, 

en dat dit zowel geldt voor*parlementaire bevoegdheden als voor de bepalingen 

t.a.v^milieu en arbeidsomstandigheden in relatie tot de voltooiing van de 

Interne Markt. Er is, naar men mag aannemen, ook Uw Deense ambtgenoot veel 

aan gelegen, dat deze "considered opinion" van het Voorzitterschap in alle 

duidelijkheid het Deense publiek bereikt. J j% 

3. /Parlementaire bevoegdheden *** Uv~ u^y ̂  yt^X V\ MJr hWsy) HA ^ 1 ^ V / > / 

U zou uiteen kunnen zetten dat de nieuwe bepalingen omtrent de zgn. wetgevende 

/ samenwerking tussen Raad en EP aan de ene kant een relatieve vergroting van de 
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blijven binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling die in het Verdrag is neer

gelegd. De interinstitutionele verhoudingen zijn niet in enig fundamenteel 

opzicht gewijzigd, hetgeen nu juist de moeilijkheden aan Italiaanse kant ver

oorzaakt. De voorgestelde wijzigingen bieden het Parlement t.a.v. een bepaald 

aantal onderwerpen een betere kans de besluitvorming te h e i n v I n e H p n (hetgeen 

vanuit democratisch oogpunt toch zeker is toe te juichen), maar laat het 

rollenspel van Commissie, Raad en Parlement intact. Het raakt evenmin aan 
~~ • — — — — — — — — — — — — — — -

de verdeling van bevoegdheden tussen Gemeenschap en lidstaten. 

4. Milieu en Interne Markt 

De bepalingen inzake de handhaving van (hogere) nationale normen op het gebied 

van arbeidsomstandigheden en milieu behoren tot de meest zorgvuldig geredigeerde 

A s, 

van het gehele pakket van de IGC. Zij vormen een delicaat evenwicht tussen 

legitieme nationale belangen en niet-minder legitieme belangen van de Gemeen

schap. Elke lidstaat die wat dit betreft een schoon geweten heeft dat geen 

sprake zal zijn van willekeurige discriminatie noch van verkapte beperking 

van de handel^ behoeft geen moeilijkheden te vrezen en kan zich met een gerust 

hart verlaten op het oordeel van de Commissie en eventueel het Hof. In feite 

is hierdoor aan de behartiging van bijzondere nationale situaties verregaand 

tegemoet gekomen. Te bedenken valt tevens dat milieunormen in voortdurende 

beweging zijn en dat het ongetwijfeld in het belang van de gehele Gemeenschap 

is om hoge niveau1s van milieubescherming en consumentenbescherming na te 

streven. Als Nederland, dat zo milieu-gevoelig is, met het gevonden evenwicht 

kan leven, dan is niet in gemoede in te zien waarom zulks ook niet zou kunnen 

gelden voor een geavanceerd land als Denemarken. 

5. Referendum \ ^ ^ ^ ^ 

De vraag of en wanneer een consultatief referendum zal worden gehouden is 

uiteraard een Deense binnenlandse zaak waar buitenstaanders alleen kennis 

van kunnen nemen. Hetzelfde geldt ook voor de vraagstelling die, naar wij 

aannemen, gericht zal zijn op de beoordeling van het resultaat van de IGC. 

Maar hoe men het ook wendt of keert^voor de geïnteresseerde Europese toe

schouwer kan het niet anders zijn dan dat de vraag in het geding is naar 

de*aanwezigheid van Denemarken binnen de Gemeenschap. In engere zin zou 

een negatieve uitslag van het referendum alleen tot gevolg hebben dat de 

Acte Unique niet tot stand kan komen en dat de voorziene verbeteringen een 

dode letter zullen blijven. Het is evenwel een illusie te menen dat de kous 

daarmee af is, want nadat zoveel energie in deze gehele exercitie is geinves-

teerd zal een Deense afwijzing lange termijngevolgen hebben voor de positie 



van dat land als lidstaat. Dit is niet een bedreiging, maar de constatering 

van een politieke werkelijkheid. 

Mijns inziens zou U met een dergelijke uitspraak, die misschien hard kan 

*—aanfcüffiênT de Deense regering een dienst bewijzen^ Zij heeft immers ook ^ e T f 

geluiden in deze richting gemaakt en zowel Premier Schlüter als Minister 

Ellemann-Jensen hebben te kennen gegeven dat zij niet verantwoordelijk willen 

zijn voor een Deense uittocht uit de EEG. 

N.B. Over de resterende moeilijkheid t.a.v. artikel 118a behoeft U niet 

te reppen.Van Deense kant is voor dit aspect de laatste tijd geen enkele 

belangstelling getoond. Mocht opgemerkt worden dat tekstwijziging dus toch 

een mogelijkheid blijkt te zijn, dan moet worden geantwoord dat dit specifieke 

geval zich in geen enkel opzicht laat vergelijken/Tnet de fundamentele wij-

zigingen die klaarblijkelijk door de meerderheid/van het Deense Parlement 

worden verlangd. 

^ ^ ^ ^ 


