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DIE 

MP en X .via S ^ 
Onderwerp: Europese Raad'. Uw gesprek met President 

Mitterrand 

De Europese Raad van Milaan zal zich naar verwachting concentreren op drie 
hoofdpunten: 
1. de toekomst van de Gemeenschap, follow-up van het rapport Dooge, 
2. de interne markt, 
3. de technologische samenwerking. 
Over de punten 2 en 3 bestaat een redelijke mate van overeenstemming, althans 
wat de grote doelstellingen betreft- Ten aanzien van punt 2 wordt beschikt 
over een gedetailleerd voorstel van de Commissie; ten aanzien van punt 3 is 
dat nog steeds niet het geval, maar er bestaat uiteraard wel een frans 
Eureka initiatief. 
De vraag komt herhaaldelijk op of de Europese Raad zich niet van meet af 
aan op de agendapunten 2 en 3 moet concentreren, aangezien daar de 
perspectieven het gunstigst zijn. Het restant van de tijd zou dan aan 
het eerste agendapunt kunnen worden gewijd. Onze opstelling blijft dat 
zulks niet juist is. Er is de vorige maal overeengekomen dat de ER thans 
een groot gedeelte van zijn tijd zal wijden aan de evolutie van de 
Gemeenschap in de richting van een Europese Unie. Bovendien is het duidelijk 
als men dit onderwerp nu niet aanpakt, het getij zal verlopen aangezien 
men in december reeds zoveel dichter is bij nationale verkiezingen en 
het momentum van het rapport-Dooge tegen die tijd is verdwenen, als er nu 
geen nadere besluiten worden genomen. 

De eerste vraag die aan de Franse President zou kunnen worden gesteld is 
of hij deze analyse deelt en ook van mening is dat men zich nu serieus 
moet zetten tot een nadere definitie van de toekomstige ontwikkeling van 
de Gemeenschap. Voor ons betekent dit de implementatie van de aanbevelingen 
van het rapport-Dooge door middel van een intergouvernementele conferentie 
langs de lijnen vervat in de brief aan Minister Andreotti. De reactie hierop 
zal waarschijnlijk zijn dat President Mitterrand geen bezwaar heeft tegen 
zo fn exercitie, maar dat hij verwacht dat anderen daaraan geen medewerking 
zullen verlenen. Het antwoord hierop kan tweeerlei zijn: 
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- als zulk een conferentie wenselijk wordt geacht, kan die er alleen komen 
door actieve Franse inzet. Zulks is ook gebleken bij de opstelling van 
het rapport-Dooge. 

- het is mogelijk een vorm te vinden die het gebruik van de term "inter
gouvernementele conferentie'1 vermijdt Men kan de opdracht tot het op
stellen van verbindende teksten, zowel ten aanzien van de EEG als de EPS 
als de technologische samenwerking en eventueel de Europese Unie, ver
strekken aan de Ministers van Buitenlandse Zaken in Raads- of EPS-kader, 
terwijl de finale besluitvorming blijft voorbehouden aan de Europese Raad 
die zichzelf als intergouvernementele conferentie kan beschouwen. 

Zou de Franse President blijven bij zijn ontmoedigde en ontmoedigende op
stelling, dan zou hem de vraag kunnen worden voorgelegd op welke wijze 
hij dan de psychologische weerslag denkt op te vangen, die zeker zal ontstaan 
wanneer op de initiatieven van Spinelli en Dooge geen enkele besluitvorming 
volgt en deze rapporten zoals zo vele anderen in de la verdwijnen. 

Het antwoord hierop is wellicht dat concrete besluitvorming over de 
interne markt en de technologische samenwerking (incl. Eureka) een voldoende 
equivalent is van een positieve respons. Dit zou vervolgens kunnen leiden 
tot een tweede hoofdpunt van Uw argumentatie, nl. dat zulke besluiten alleen 
werkelijk waardevol zullen blijken te zijn indien tegelijkertijd voor dat 
doel wijzigingen in de procedure en in de praktijk van de besluitvorming 
worden overeengekomen. Het gaat daarbij niet om juridisch perfectionisme, 
maar om een verandering van het klimaat waarin de besluitvorming plaatsvindt. 
Wanneer dat klimaat bepaald wordt door de gedachte, in alle geledingen van 
de overlegstruktuur, dat er van voortgang geen sprake kan zijn tenzij alle 
lid-staten daarmee instemmen en dat eenieder tot op het hoogste niveau het 
vetorecht kan blijven hanteren, zullen ook de krachtigste uitspraken van 
de Europese Raad van betrekkelijke waarde blijven. Er moet ten aanzien van 
de strategische besluiten van de Europese Raad een sfeer van onvermijdelijk
heid worden geschapen, die alleen te bereiken valt door wijziging in de 
praktijk van de besluitvorming. Idealiter is hiervoor een wijziging van enige 
verdragsartikelen nodig, maar wellicht dat ook wat minder formele methoden 
beschikbaar zijn. In elk geval dient het zogenaamde compromis van Luxemburg 
een grondige beperking te ondergaan, die beroep daarop tot een hoge uit
zondering zal maken. 



De meer beperkte opzet, geschetst in de voorgaande alinea, opent weliswaar 

niet het gewenste perspectief op een Europese Unie, maar roept toch het 

perspectief van reële vooruitgang op. Zo mogelijk zou daarnaast nog iets 

gedaan moeten worden, hoe klein ook, ter verbetering van de positie van 

het Europees Parlement en het verminderen van de frustatiegevoelens aldaar. 

Hierna zou aandacht besteed kunnen worden aan de twee inhoudelijke hoofd

onderwerpen, waarbij overigens tussen de Franse en Nederlandse visies 

grote mate van overeenstemming valt te verwachten. Het is wellicht dienstig 

nog eens duidelijk te maken dat de voltooiing van de interne markt in 

onze visie mede ten doel heeft de essentiële voorwaarden te scheppen voor 

de technologische samenwerking van het bedrijfsleven. Gemeenschappelijke 

projekten volgens het model-Eureka zijn daarbij zeker ook het overwegen 

waard, maar op zichzelf halen die weinig uit als de Gemeenschappelijke 

markt in wezen verbrokkeld blijft. In dit verband zou U nog eens kunnen 

pleiten voor een harde uitspraak van de ER dat de markt voor overheids-

aankopen op korte termijn volledig geliberaliseerd moet worden. Die 

liberalisatie is nu wat bv. de telecommunicatie betreft beperkt tot 10% 

en is ook overigens aan talloze beperkingen onderhevig. Een radicale op

ruiming daarvan zou een groot tonisch effect op het bedrijfsleven hebben. 

Voor het overige kunnen wij de franse Eureka-gedachten onderschrijven, 

maar willen wat de uitwerking betreft ons laten leiden door de eerstdaags 

te verwachten Commissie-voorstellen. 

Wat betreft het grote pakket voorstellen voor de interne markt, gericht op 

voltooiing in 1992, bestaat het gevaar dat dit uiteengerukt zal worden, 

aangezien elke administratie de voor haar minder gewenste elementen eruit 

zal willen lichten. De Europese Raad zal er goed aan doen de eenheid van 

dit pakket voorop te stellen, ervan uitgaande dat de verwezenlijking sowies 

reeds moeilijk genoeg zal zijn. Maar als men het nu al uit elkaar trekt, 

is de kans groot dat er van het geheel weinig terecht zal komen. 

U zou tenslotte een beroep op President Mitterrand kunnen doen eraan mee 

te werken dat de Europese Raad zich inderdaad op de hoofdpunten blijft 

concentreren en niet wordt afgeleid door incidentele conflictsituaties, 

zoals bijvoorbeeld het Duits veto over de graanprijzen, de emissienormen 

voor uitlaatgassen van auto's en, nog erger, de besluitvormingsprocedures 

bij de geïntegreerde mediterrane programma's. 
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