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M E M O R A N D U M No. 76/85 
Plv. DGES 
DIE 

Van: Directeur-Generaal Europese Samenwerki 

Aan: #xvia S O^O^. 

Onderwerp: Verdragsteksten EMS/EMU 

ir 
Datum: 15 november 1985 

Conform de afspraak in de Coördinatiecommissie heeft er nader overleg plaats

gevonden met Financiën en de Nederlandsche Bank inzake een tekst voor een door 

Nederland in te dienen amendement over hogergenoemd onderwerp. Deze tekst zou, 

althans in de ogen van Financiën, moeten dienen ter vervanging van het 

ontwerp dat gepresenteerd is door President Delors en dat voornamelijk be

trekking heeft op de consolidatie van het EMS. In de ontwerpen van Financiën 

komt het EMS evenwel niet of nauwelijks voor, hetgeen ik echter onder de 

gegeven omstandigHeden geen groot bezwaar vind aangezien dit manco ongetwijfeld 

door andere delegaties zal worden aangezuiverd 

Bezwaarlijker is dat er nu drie varianten ter__£ 

kiest voor de tweede, hoewel duidelijk de eerste variant? de voorkeur verdient. 

1 liggen waarvan Financiën 

Variant no. 3 is afkomstig van DNB-directeUl SzóSTz^en is zó onverbindend dat 

zelfs Financiën die niet in beschouwing wil nemen. Het voornaamste bezwaar 

tegen variant no. 2 is dat de operatieve paragraaf inz. de totstandkoming 

van de EMU wordt toegevoegd als een tweede lid aan art. 235. Verdragstechnisch 

is dit onjuist aangezien art. 235 bestemd is voor de onvoorziene gevallen 

waarin het verdrag nalaat de vereiste bevoegdheden te bepalen. Dit is echter 

hier niet het geval, daar men te bestemder plaatse (art. 103) de vereiste 

bevoegdheden zou behoren te omschrijven die noodzakelijk zijn ter uitvoering 

van de doelstelling van een EMU;die in art. 2 zou worden opgenomen. Inhoudelijk 

is de toevoeging aan art. 235 ook ongunstig, daar onwillige lid-staten de 

zware bepalingen omtrent de EMU zouden kunnen misbruiken om het normale 

functioneren van dat artikel ten behoeve van de totstandkoming van de 

Gemeenschappelijke Markt te frustreren. Veel logischer en verdragstechnisch 

correcter is het de operatieve paragraaf op te nemen in een uitgebreid 

art. 103, zoals in de variant 1 is geschied. In deze variant zijn ook enkele 

andere algemene elementen opgenomen (bv. in sub 6 inz. de steeds nauwere 

coördinatie van de economische politiek) die alleszins de moeite waard zijn. 

Van enig gevaar voor overhaaste of lichtzinnige beslissingen is ook in variant 1, 

die trouwens door Financiën zelf is opgesteld, geen sprake. 
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Wij hebben t.a.v. deze variant overigens één amendement dat sub 4 in de marge 
is aangegeven. Financiën wil daar ten onrechte het woord "monetair11 weglaten. 

Op ambtelijk niveau is men overeengekomen dat elk de diverse variantenjAn 
de eigen bewindslieden zal voorleggen, zulks met het oog op de vergadering 
a.s. maandag van de ECOFIN-Raad en de dag daarop van de Intergouvernementele 

^ ~ * 

Conferentie, waar het onderwerp tijdens de lunch ter sprake zal komen. 
Idealiter zou derhalve tussen U en Minister Ruding voordien, d.w.z. tijdens 
het weekend, overleg dienen plaats te vinden over deze teksten. Het zou 
daarbij, zoals gezegd, verreweg het beste zijn als overeengekomen kon worden 
zich te oriënteren op de eerste variant. De discussie in de ECOFIN zou op die 
basis behoren te worden gevoerd en in het licht daarvan zoü de volgende dag 
door Nederland een tekstvoorstel kunnen worden ingediend. Het lijkt mogelijk 
om dinsdagochtend de resultaten van de ECOFIN nog tussen Financiën en BZ te 
bespreken, zodat nog eventuele aanpassingen in de tekst kunnen worden aange
bracht. In geen geval zouden wij ons moeten vastleggen op de tweede variant, 
want daar krijgen wij onherroepelijk moeilijkheden mee 



1) - Verwijzing naar de resoluties van 22 maart '71 en 5 december '78 
in de préambule van het Verdrag. 

2) - art. 2 EG: invoegen na "lidstaten": "teneinde te komen tot een 
economische en monetaire unie" 

3) - naamgeving titel 2, hoofdstuk 1: " d e economische politiek" 

4) - Art. 103 lid 1 (nieuw) 

Met het oog op de verwezenlijking van de economische en monetaire 
unie zullen de Lid-Staten de hiertoe benodigde bevoegdheden op het 

TfZn rriCfl tt®* ̂ 7 terrein van de economische'politiek overdragen. 

De Commissie kan hiertoe voorstellen aan de Raad doen. 

De Raad kan met eenparigheid van stemmen, na de Vergadering over 
deze voorstellen te hebben geraadpleegd, de bepalingen vaststel
len, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig 
hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen aanbeveelt. 

5) - Art. 103 bis 

Met het oog op de verwezenlijking van de economische en monetaire 
unie zal een gemeenschappelijk stelsel van centrale banken worden 
opgericht volgens de procedure bedoeld in art. 236. 

6) - Art. 103 ter (nieuw) 

lid 1: de Lid-Staten beschouwen hun economische politiek als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Met het oog op 
de verwezenlijking van de economische en monetaire unie 
vindt een steeds nauwere coördinatie van hun economische 
politiek plaats. Zij plegen met elkaar en met de Commissie 
overleg over de te nemen maatregelen. 



lid 2: onverminderd de overige in dit Verdrag bepaalde procedures 
kan de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de 
Commissie passende maatregelen vaststellen. 

lid 3: (cfm art. L03 lid 3, oud) 
In voorkomende gevallen stelt de Raad met gekwalificeerde 
meerderheid van steramen op voorstel van de Commissie de 
noodzakelijke richtlijnen vast betreffende de wijze van 
toepassing der overeenkomstig lid 2 voorgeschreven maatre
gelen . 

lid 4: (cfm art. 103 lid 4, oud) 
De bij dit artikel bepaalde procedures zijn eveneens van 
toepassing ingeval zich moeilijkheden voordoen in de voor
ziening van bepaalde producten. 



Variant 2 

1) - Verwijzing naar resoluties 21 maart '71 en 5 december '78 in pré
ambule van het Verdrag. 

2) - Art» 2: invoegen na "Lid-Staten": "teneinde te komen tot een eco
nomische en monetaire unie". 

3) - toevoegen van een lid 2 aan art. 235: 
De Lid-Staten scheppen de voorwaarden voor de totstandkoming van 
een economische en monetaire unie. De Commissie doet, na raadple
ging van het Monetair Comité, voorstellen aan de Raad betreffende 
de voor de totstandkoming van de economische en monetaire unie 
nodige overdracht van bevoegdheden. 

De Raad kan met eenparigheid van stemmen, na de Vergadering te 
hebben geraadpleegd, de bepalingen vaststellen, waarvan hij de 
aanneming door de Lid-Staten, overeenkomstig hun onderscheidene 
grondwettelijke procedures, aanbeveelt. 



Variant 3 J^Z^Z - *>#\Z? 

1) - De Lid-Staten streven ernaar, de voorwaarden te scheppen voor de 
totstandkoming van een economische en monetaire unie. De voor de 
totstandkoming nodige veranderingen in en afbakening van bevoegd 
heden zullen worden geregeld bij wijziging van het Verdrag. De 
Commissie kan daartoe voorstellen doen aan de Raad. 

2) - De autoriteiten van de Lid-Staten werken in het kader van hun 
bevoegdheden bij hun economisch en monetair beleid samen, onder 
meer in het Europese Monetaire Stelsel, om de onder 1) bedoelde 
voorwaarden te scheppen. 


