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M E M O R A N D U M 

Van : , Chef^^Rv 

Aan . M 'en via DGfiSyjen S 

Onderwerp : Follow-up Europelfe Raad 2/3 december 1985 
Selectie uit de rest-onderwerpen, 

TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD van 6 DECEMRER A.S 

Tijdens de komende zitting van de Ministerraad zfc]f U 
wellicht iets vertellen van Uw ervaringen tijdens de 
Europese Raad. 
Bij die gelegenheid zoudt U ook het volgende kunnen 
voorleggen. 
Het is van groot belang dat de resultaten van de Europese 
Raad thans zo snel mogelijk worden geformaliseerd en gecon
solideerd. Het zal reeds moeilijk genoeg zijn tijdens het 
zogeheten "toilette juridique" nadere onderhandelingen over 
de materie te voorkomen. Naarmate die periode wordt verlengd, 
worden de risico's deste groter. 
Het voorzitterschap is erop gericht om thans in twee bijeen
komsten van de Voorbereidende Groep zover mogelijk te komen 
ten aanzien van de paar nog uitstaande materiële vraagstukken, 
zodat de laatste besluiten van die aard zo mogelijk nog kunnen 
worden genomen ten tijde van de Algemene Raad van december. 
Gelet op het belang dat wij hebben bij zo voortvarend mogelijke 
afwikkeling van zaken, is het aangewezen dat die onderwerpen 
welke tot dusver geen bespreking ondergingen niet alsnog in 
de besprekingen worden ingebracht. Van Nederlandse zijde zou 
men zich er voorstander van dienen te betonen om de rest-
onderwerpen niet meer in behandeling te nemen, doch zulks uit
sluitend wanneer ook andere Lid-staten afzien van het in be
handeling nemen van hun voorstellen. 
Hierbij zouden dus de Nederlandse voorstellen met betrekking 
tot Ontwikkelingssamenwerking en Cultuur komen te vervallen. 
Behalve de hogergenoemde "strategische" overweging kan nog 
gelden dat het Nederlandse voorstel inzake Ontwikkelingssamen
werking uitsluitend van Deense zijde enige belangstelling 
opriep. Bij het in behandeling komen van dit onderwerp zou 
er rekening mede dienen te worden gehouden dat wij in moei
zame onderhandelingen verzeild zouden geraken; de tekst zou 
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waarschijnlijk gekortwiekt of aanzienlijk gewijzigd raken. 
Voor wat betreft het Nederlandse Cultuurvoorstel, dit zou 
mede in behandeling komen met het Commissie-voorstel en 
het Italiaanse. Deze voorstellen hebben een geheel andere 
teneur dan het Nederlandse. Zij streven er namelijk naar de 
Gemeenschap een echte taak te geven in de Cultuursector 
terwijl het Nederlandse voorstel erop gericht is zekere 
limieten in de activiteiten van de Gemeenschap op dat 
terrein te stellen. Behandeling van het voorstel zou leiden 
tot een compromis dat Nederland zeer waarschijnlijk^welge-
vallig zou zijn! 
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