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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Nota betreffende de aanpak van het Witboek Interne Markt 

De interdepartementale Task-Force Interne Markt heeft zich 

beraden over de wijze waarop het Nederlands voorzitterschap, 

in goed overleg met het Luxemburgse en Britse voorzitter

schap, een optimale bijdrage kan leveren aan de uitvoering van 

0 het Witboek van de Commissie. De Task-Force is daarbij tot 

de volgende conclusies en overwegingen gekomen. 

Het Witboek Interne Markt van de Europese Commissie, dat 

door de Raad is onderschreven, moet worden gezien als het 

actieprogramma voor de voltooiing van de Gemeenschappelijke 

Markt. De einddatum is 31 december 1992. 

Uitgangspunt van het Nederlandse beleid is dat de ca 300 

voorstellen die in het Witboek zijn vermeld ook daadwerkelijk 

volgens de planning van de Commissie (welke per voorstel is 

aangegeven) ter besluitvorming aan de Raad zullen worden 

voorgelegd. 

\ è 
De voltooiing van de Gemeenschappelijke interne EG Markt in 

1992 heeft de grootste kans van slagen wanneer met zo min 

mogelijk discussie over prioriteiten conform de planning van 

het Witboek wordt gehandeld. Dit betekent dat in 1985. tijdens 

het Luxemburgse voorzitterschap, ca 60 en in 1986, tijdens 

respectievelijk het Nederlandse en Britse voorzitterschap, ca 

70 dossiers zouden moeten worden voorgelegd ter besluit

vorming aan de Raad. Mede omdat de Commissie t.a.v. een 
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aantal dossiers nog geen voorstellen heeft ingediend, zal in 

bepaalde gevallen noodgedwongen moeten worden afgeweken 

van het tijdsschema van het Witboek. 

Het bovenstaande in aanmerking nemende dient een planning 

te worden gemaakt, waarbij het met name van belang is vast 

te stellen in welke Raad en op welke datum de verschillende 

dossiers aan de orde moeten komen. In de daaraan voorafgaan

de periode dienen de dossiers dan besluitrijp te worden ge

maakt. Dit betekent dat enige tijd voor de geplande behande

ling in de Raad behandeling in het Coreper moet plaatsvinden, 

dat eventuele knelpunten identificeert en ter decisie voorlegt 

aan de betrokken raad. De planning van behandeling op werk

groepniveau, resp. bespreking door de (raden-) attachés, dient 

te worden afgestemd op de datum van behandeling in het 

Coreper. 

Vermeden moet worden dat langdurige discussies op werk

groepniveau plaatsvinden over zaken, die in wezen om 

politieke besluitvorming vragen. Dit kan worden bereikt door 

voor alle dossiers een redelijke, maar beperkte behandelings

termijn te geven op werkgroepniveau (bijvoorbeeld maximaal 

3x vergaderen. Over de duur van de vergadering kan dan nog 

overlegd worden, afhankelijk van de inhoud van het dossier). 

Gezien het belang van een consequente uitvoering van het 

Witboek dient de uitvoering van het Witboek op het niveau van 

de PV !s resp. van de Raad te worden bewaakt en kunnen 

afwijkingen van de planning van het Witboek alleen door de 

desbetreffende Raad en dus op politiek niveau worden ge

nomen. In die gevallen dat sprake zou zijn van een "onhaal

baar" dossier, moet dit een constatering en expliciet besluit 

van de Raad zijn. Het spreekt vanzelf dat de Raad zofn besluit 

pas zal nemen, nadat ook op dat niveau tevergeefs is getracht 

het dossier tot besluitvorming te brengen. 



Het vaststellen van een werkprogramma op basis van de 
planning van de Commissie in bet Witboek betekent wel dat de 
mogelijkheid bestaat dat voor bepaalde lidstaten (d.i. ook voor 
het voorzitterschap) gevoelige onderwerpen ter besluitvorming 
in de Raad zullen worden gebracht. 

Het is van belang dat de voortgang van de tenuitvoerlegging 
van het Witboek als vast agendapunt op alle daarvoor in 
aanmerking komende Raden figureert. De Interne Marktraad 
zal een monitoring-functie uitoefenen. De Algemene Raad 
tenslotte zal over de implementatie van het Witboek rappor
teren aan de Europese Raad. 

In het licht van het bovenstaande verzoekt de Task Force de 

Coördinatie Commissie c.q. de Ministerraad om in t e stemmen 

met de bovengeschetste aanpak teneinde, mede in overleg met 

de Luxemburgse en Britse partners alsook met de Commissie, 

het werkschema voor 1986 op te kunnen stellen en uit te 

voeren. 
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