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FUROPESE RAAD: INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE 

Bijlage ad 1.2. 

Algemene evaluatie 

1. Een succesvolle afloop van de intergouvernementele conferentie op 2 en 3 
december a.s. is niet verzekerd. De mogelijkheid is aanwezig dat ten
gevolge van het minimalistische standpunt van Denemarken en - in mindere 
mate - van het VK en evt. door de maximalistische houding van Italië t.a.v. 
de bevoegdheden van het EP het niet mogelijk zal blijken tot overeen
stemming te komen. Ook blijft de vraag open of het pakket van amendementen 
waarover tenslotte overeenstemming zou kunnen worden bereikt, voldoende 
substantie zal hebben om de conferentie tot een succes te bestempelen. 

Vermoedelijke uitkomst 

In de veronderstelling dat het zal gelukken de meer extreme posities van de 
diverse lidstaten bij te buigen en weerstanden te overwinnen ziet het er 
naar uit dat het resultaat van de IGC het volgende kan behelzen: 
1. een nieuw hoofdstuk inzake de voltooiing van de interne markt,met als 

einddatum 31-12-1992, met de omschrijving van dit begrip in de zin van 
één markt zonder belemmeringen waarin een vrij verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal gegarandeerd is. 

2. in ditzelfde verband een verandering van het unanimiteitsvereiste van 
art. 100 (en wellicht nog een of twee andere artikelen) in gekwalifi
ceerde meerderheid, doch met uitzonderingen voor fiscale zaken, het vrij 
verkeer van personen en wellicht nog andere onderwerpen, op welke ter
reinen unanimiteit derhalve vereist zal blijven. 

3. een min of meer vage erkenning dat voltooiing van de interne markt dient 
te voldoen aan hoge vereisten op het gebied van volksgezondheid en 
milieu, alsmede een mogelijkheid van differentiatie t.b.v. economisch 
zwakkere lidstaten. 

4. een beperkte vergroting van de wetgevende bevoegdheden van het EP door 
het instellen van een tweede lezing van de Raad en het geven van zeker 
voordeel aan amendementen van het EP, zulks overigens beperkt tot 
nieuwe terreinen waar de Raad met gekwalificeerde meerderheid kan 
besluiten. 

5. een verdragsartikel over de cohesie dat bestaande doelstellingen van 
regionaal beleid onderstreept, overigens zonder toevoeging van nieuwe 
elementen of instrumenten. 
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6. een hoofdstuk over technologische samenwerking van voornamelijk beschrijvende 
aard, met de bepaling dat kaderprogramma's onderworpen blijven aan de 
unanimiteitsregel, maar specifieke programma's met meerderheid kunnen worden 
vastgesteld. 

7. een hoofdstuk over milieubeleid, eveneens van voornamelijk beschrijvende aard, 
met behoud van de unanimiteitsregel, doch met de mogelijkheid om met een
parigheid van stemmen onderdelen aan te wijzen die met gekwalificeerde 
meerderheid kunnen worden besloten. 

Enkele andere verbeteringen van secondaire aard behoren ook tot de mogelijkheden. 
Over een mogelijke opneming van een tekst terzake van EMU en/of EMS valt in het 
huidige stadium niets te zeggen. Een aantal overige onderwerpen, waaronder 
Nederlandse voorstellen t.a.v. de culturele samenwerking en de ontwikkelings
samenwerking, lopen het risico door tijdgebrek geheel buiten beschouwing te 
blijven. 

Beoordeling 
De vraag doet zich voor in hoeverre deze vermoedelijke uitkomst beantwoordt 
aan de doelstellingen die het Nederlands optreden in de IGC hebben bepaald 
en welke in hoofdzaak gericht zijn op 
1. het verbeteren van de besluitvorming binnen de Gemeenschap, mede ter 

verwezenlijking van de interne markt en, 
2. het geven van additionele inhoud aan de rol van het EP. 

Uit de discussie in de Coördinatie Commissie is gebleken, dat sommigen van 
mening zijn dat de winstpunten te gering lijken te worden en de nadelen te 
groot om nog van een acceptabele einduitslag te kunnen spreken. De verandering 
van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid blijft in feite beperkt tot* 
art. 100 en wordt daarbij van alle kanten afgezwakt door kwalificerende 
bepalingen en uitzonderingen. Het specificeren van die uitzonderingen kan een 
meer algemene negatieve invloed hebben, vergeleken bij de '/toestand waarin 
e.e.a. in het vage werd gelaten. De gesuggereerde tegemoetkoming aan het EP 
wordt door dat lichaam zelf volstrekt onvoldoende geacht. T.a.v. technologie 
en milieu is er, wat besluitvormingen betreftjniet zo heel veel veranderd 
ten opzichte van de mogelijkheden die thans geboden worden onder art. 235. 
In het algemeen, aldus deze leden van de Coördinatie Commissie, moet men 



constateren dat de IGC geworden is tot een toetsing van de eigen geloof

waardigheid van de Gemeenschap en dat die toetsing in een meerderheid der 

gevallen een negatief beeld te zien geeft. 

Anderen in de Coördinatie Commissie waren van mening dat er een positief 

saldo resteert. Weliswaar is aan het eindresultaat veel afgedaan, maar t.a.v. 

het doorbreken van het unanimiteitsvereiste is niettemin een bescheiden 

doorbraak mogelijk gebleken, terwijl de formalisering van de doelstelling 

van een interne markt het gewenste signaal aan het bedrijfsleven geeft. 

Voor het EP is een oplossin^gegeven die, bij een verstandig samenspel der 

instellingen,een zinvoller functioneren van die instelling op een deel van 

het wetgevend terrein voorziet. Voor milieu en technologie zijn per saldo 

bruikbare teksten uit de bus gekomen die ontwikkelingsmogelijkheden in zich 

houden. Maar ook deze leden van de Coördinatie Commissie waren van mening 

dat de grenzen van het acceptabele dicht zijn genaderd en dat het verder 

afkalven van het vermoedelijk eindresultaat inderdaad de vraag doet rijzen 

of Nederland zijn instemming nog wel kan geven. Daarbij moet overigens wel 

bedacht worden wat de gevolgen zouden zijn van een mislukken van deze ronde 

van verdragsherziening. De indruk van stagnatie van de Europese integratie 

zal worden verscherpt en het feit dat men er niet in zou zijn geslaagd zich 

te verenigen op een tekst inzake de interne markt zou het bedrijfsleven de 

indruk geven dat deze doelstelling niet langer realistisch is. 

Mocht het resultaat van de conferentie negatief zijn, dan rijst nog de vraag 

hoe verder moet worden gehandeld. Een uitsluiten van onwillige lidstaten is 

formeel niet mogelijk. In hoeverre buiten de formele sfeer de druk op een 

geïsoleerde lidstaat zou kunnen worden opgevoerd is op dit ogenblik moeilijk 

te beoordelen. Indien de conferentie wel tot een acceptabel resultaat komt, 

is het in elk geval gewenst dat een afspraak zou worden gemaakt over een 

voorlopige inwerkingtreding van de diverse bepalingen, aangezien met ratificatie 

1 è 2 jaar gemoeid zullen zijn. Met name voor de interne markt zou het van 

belang zijn reeds tijdens het Nederlands voorzitterschap gebruik te kunnen maken 

van de nieuwe mogelijkheden. 



Concentratie van inspanning 
In de veronderstelling dat van Nederlandse kant tot het laatst gepoogd moet 
worden het resultaat van de conferentie te optimaliseren en te verheffen 
boven de thans in het zicht komende en volgens sommigen reeds overschreden 
"bottorn line,f dienen onze inspanningen zich thans te concentreren op de 
volgende punten: 

_ ̂ N^het terugdringen van de uitzonderingen en kwalificaties bij de herziening 
van art. 100, zodanig dat het merendeel van de 300 voorstellen uit het 
Witboek over de interne markt onder de gekwalificeerde meerderheid gaan 
vallen. Dit betekent met name verzet tegen Duitse en Britse pogingen tot 
afzwakking van de teksten. 

het verhinderen dat uitzonderingen voor bepaalde lidstaten een verstoring 
van de Gemeenschappelijke Markt met zich mee zouden mogen brengen. 

%2§̂  het zeker stellen, via een sluitende interpretatieve verklaring, dat geen 
ongewenste automatische gevolgen intreden voor de bevoegdheidsverdeling 
tussen Gemeenschap en lidstaten. 

het bevorderen van een iets verdergaande regeling voor de wetgevende invloed 
van het^j^^eneinde een bestaande redelijke stroming in dat parlement 
tegemoet te komen en het gevaar van een publieke verwerping van het resultaat 
van de conferentie door het EP te verminderen. 

het erop toezien dat de stemprocedures bij de onderwerpen technologie en 
milieu zoveel mogelijk recht doen aan de gedachte dat basisbeslissingen 
en kaderprogramma's met unanimiteit tot stand komen en daaruit voort
vloeiende (uitvoerings)beslissingen met gekwalificeerde meerderheid. 

6. het aevool mopnlijk binnen de perken houden van het begrip cohesie, met 
vermijding van nieuwe verplichtingen en met verduidelijking van de opvatting 
dat de coördinatie van het economisch beleid niet in dienst staat van de 
cohesie, doch omgekeerd. 

7. het zoveel mogelijk binnenhalen van een aantal andere amendementen die, 
hoewel wellicht niet doorslaggevend voor het eindresultaat, aan het geheel 
toch een positiever beoordeling kunnen geven. 

DGES, 27 november 1985 


