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D I E < I 7 > 05-03-85 
Wat wil Nederland in en middels het Dooge Comité bereiken 0 

Bij de eerste uitwerking van het mandaat van de Europese Raad 

van Fontainebleau heeft de M.P. bij brief van 18 juli 1984 aan het 

Ierse voorzitterschap gesteld de verbetering van het functioneren 

der instituten en van hun onderlinge relatie alsmede de verbetering 

van het besluitvormingsproces als allereerste prioriteit te zien. 

Zulks in weerwil van de uitlatingen van President Mitterand en de 

voorstellen van het toenmalige Ierse voorzitterschap dat de uit

breiding van de actieterreinen als het middel zag om Europa een 

relance te geven. Ook binnen het Dooge Comité zelve waren in de 

beginperiode velen die meenden dat institutionele zaken in tweede 

lijn dienden te komen en dat eerst bezien diende te worden wat aan 

substantieel beleid diende te worden "bijgebouwd". 

Als tweede prioriteit werd van Nederlandse zijde in hogergenoemde 

brief genoemd de verhoging van de effectiviteit van het Gemee

nschapsoptreden in de sociaal-economische sfeer, niet alleen het 

EMS. Voortgang in het EMS wordt in het Dooge Comité met veel 

geleidelijkheid en balansen omgeven. De nadruk op de ontwikkeling 

van de interne markt wordt door allen ondersteund. Door Neder

lands toedoen wordt in het rapport een geheel aan de ontwikkeling 

van de "Communauté de technologie" gewijd hoofdstuk opgenomen. 

Een derde prioriteit schreef de M.P. toe aan de uitbreiding van de 

Gemeenschapsactiviteiten. Van Nederlandse zijde werd dit niet 

zozeer gezien als een toevoegen van geheel nieuwe samenwerkings-

terreinen aan de reeds bestaande. Enige bezorgdheid aangaande de 

opportuniteit om af te doen aan de goede samenwerking in andere 

verdienstelijke internationale organisaties speelde hierbij een rol. 

Aan Nederlandse zijde werd bepleit te geraken tot verdieping en 

uitbreiding van samenwerkingsvormen welke reeds in EG-kader 

bestonden ten aanzien van het sociaal beleid, ten aanzien van 

juridische onderwerpen en met betrekking tot milieu-onderwerpen. 



Onder dit hoofdstuk valt ook te noemen het Nederlandse oogmerk 

de Europese Politieke Samenwerking minder fragmentarisch te 

doen verlopen en tot een meer systematische en permanente 

beleidsformulering te geraken, waarbij uiteraard mede veiligheids

vraagstukken dienen te worden meegenomen en het EPS dan ook te 

voorzien van de hiervoor benodigde bewerktuiging. 

Als vierde prioriteit werd in de brief van 18 juli gesteld "voortgang 

naar de Europese Unie". De gedachte van de Europese Unie levert 

namelijk het richtmiddel voor de actie onder de andere drie 

prioriteiten en vormt daarmede aldus een geheel. 

In het Dooge Comité valt thans een zeer grote nadruk op de 

institutionele paragrafen, zulks conform de Nederlandse preferen

t ie . Daarbij wordt van Nederlandse zijde geijverd voor een aanzien

lijke uitbreiding van de praktijk van de meerderheidsbesluitvor

ming, alsook van de praktijk om te besluiten middels stemming. 

Een tweede zwaartepunt in het institutionele hoofdstuk ligt voor 

Nederland in een verbetering van de relatie met het Europees 

Parlement middels een uitbreiding van de bevoegdheden van het 

Parlement, zowel op het gebied van de medewetgeving alsook 

binnen het financieel regime van de Gemeenschap. 

Nederland is er steeds voorstander van geweest dat de werkzaam

heden van het Dooge Comité hun vervolg vinden in een intergo

uvernementele conferentie die de wijzigingen en aanvullingen in de 

verdragsartikelen van het Verdrag van Rome en in het systeem van 

het EPS tot stand brengt, en aldus een vernieuwde basis legt onder 

de Europese Samenwerking aan de vooravond van de uitbreiding 

naar Twaalf Lidstaten. Uiteraard veronderstelt deze opvatting een 

voldoende mate aan overeenstemming aangaande hetgeen thans in 

het Dooge Comité aan de orde is. Een intergouvernementele 

conferentie welke zou demonstreren dat geen aanzienlijke vooruit

gang in die Samenwerking mogelijk is, zou immers contraproduktief 

zijn en zelfs het gevaar van een aantasting van het bestaande 

naderbij brengen. 


