
Agenda van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie-en 
Associatieproblemen d.d. U september 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinatie Commissie d.d. * 
september 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Nota Nederlands voorzit terschap 1986 

2. Nota Intergouvernementele Conferentie september 1985 

3. Diversen 

De onder punt 1 genoemde nota is ter behandeling naar de REZ van 

20 september a.s. verwezen. 

De Ministerraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies. 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integra
tie- en Associatieproblemen d.d. septe- ; 

Nota Nederlands voorzitterschap 1986 

De Coördinatie Commissie besprak de Nota over het Nederlands 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen en 
de Europese Politieke Samenwerking in de eerste helft van 19S6. 
Over de nota, die reeds enkele malen in interdepartementaal 
overleg was behandeld, werd volledig overeenstemming bereikt, 
met diea—v«rotqnde dat Op Na i i j ter mijn een tekst Inzake 3fe 
riiiu)M"if i P i i f i f i i l i r i M i ; ili nn tn tÊJ worr i»n WtÊÊÈt 
%/ppgH. n*> rnHrHipf t f i^ f o m m i w i f t besloot de nota ter behandeling 
voor te leggen aan de REZ van 20 september a.s., ondertussen zal 
Jjfft tekstgedeelte inzake de CPS BB Kennis matéon - ' T — 

Cnorriinat'"» r n m m i w f » * 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat over de 
tekst van de nota ambtelijk overeenstemming bestaat. 
De nota zal echter nog aangevuld worden met een tekst 
over het Nederlandse voorzitterschap van de Europese 
Politieke Samenwerking. Voorts besloot de Coördinatie 
Commissie de aldus aangevulde nota voor te leggen aan 
de REZ van 20 september 19S5. 

2. Richtlijnen Nederlandse delegatie naar Intergouvernementele Con
ferentie 

. / . De Coördinatie Commissie wijdde aan de hand van een nota van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie bijlage) een indringende 
discussie aan de Nederlandse opstelling in de Intergouvernementele 
Conferentie, die op 9 september a.s. zal aanvangen. Uit het eerste 
overleg van de zogenaamde Begeleidingsgroep te Brussel is geble
ken dat de lidstaten, met uitzondering van Denemarken, een 
redelijk positieve instelling vertonen ten opzichte van deze opera
t ie . Het Luxemburgse voorzitterschap heeft voorgesteld in eerste 
instantie de nadruk te leggen op inhoudelijke verbeteringen van het 
Verdrag en de daarvoor zonder meer noodzakelijke verbetering van 
de besluitvorming later en in functie van de inhoudelijke verbete
ringen ter hand te nemen. Van de zijde van de Commissie is 
gesuggereerd om tot één nieuw Verdrag te komen, dat enerzijds de 
wijzigingen van het Verdrag van Rome bevat 'en anderzijds aan de 
Europese Politieke Samenwerking een verdragsmatige basis geeft. 

De Coördinatie Commissie stelde vast dat verbetering van de 
besluitvorming binnen de Gemeenschap voor Nederland onvermin
derd de hoofddoelstelling in de onderhandelingen vormt. De Luxem
burgse benadering kan worden gevolgd, mits de verbetering van de 
besluitvorming niet ondergeschikt wordt gemaakt aan andere on-
derhandelingsonderwerpen. Langdurig werd gesproken over de be
leidsterreinen, waarop Nederland in de onderhandelingen bijzondere 
aandacht zal willen leggen. De Coördinatie Commissie wees in dit 
verband op de interne markt, het technologiebeleid, de EMU (onder 
zeker voorbehoud), het milieubeleid en de ontwikkelingssamenwer
king. Een dergelijke keuze houdt in dat Nederland tekstvoorstellen 
terzake zal moeten voorbereiden en indienen in de Intergouverne
mentele Conferentie en wel op korte termijn. Dit vergt besluitvor-
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ming op politiek niveau, in het bijzonder ten aanzien van de vraag 
of en in welke mate Nederland bereid is op deze gebieden meer 
bevoegdheden over te dragen aan de Gemeenschap. 
De Coördinatie Commissie was tenslotte van oordeel dat na de 
eerste bijeenkomst van de Intergouvernementele Conferentie op 9 
september a.s. nader overleg gewenst was over de wijze waarop de 
Nederlandse inbreng in de Conferentie tot stand zal komen. 
Na de algemene discussie langs bovenstaande lijnen kwam de 
Coördinatie Commissie tot navolgende conclusies die als richtlijnen 
voor de Nederlandse delegatie zouden kunnen gelden. 

a. Nederland onderschrijft de opvatting dat de Con
ferentie een tweezijdig karakter heeft. Enerzijds 
is zij een Conferentie tot wijziging van het Ver
drag van Rome zoals voorzien in artikel 236 van 
dat Verdrag, anderzijds heeft zij tot doel een 
Verdrag inzake Europese Politieke Samenwerking 
tot stand te brengen dat voornamelijk een codifi
cat ie zou bevatten van de thans in die samenwer
king reeds gevolgde praktijk. Van Nederlandse 
zijde zal echter uiteindelijk niet worden meege
werkt aan het totstandbrengen van laatstgenoemd 
Verdrag indien niet een voldoende evenwichtig 
resultaat wordt bereikt op zowel communautair 
als EPS-gebied. 

b. Voor wat betreft de communautaire materie is 
Nederland bereid nieuwe actieterreinen van de 
Gemeenschap uitdrukkelijk op te nemen in het 
Verdrag van Rome en, waar nodig, verruiming van 
de doelstellingen van dat Verdrag te voorzien. 
Zulks met het doel consolidering van het reeds 
bereikte, alsmede om een zekere basis voor ver
dere ontplooiing daarvan te verkrijgen. 

Onder deze actuele actieterreinen vallen, zoals 
reeds in het Dooge rapport geïndiceerd, de vol
tooiing van de interne markt, het technologiebe
leid, de Economische en Monetaire Unie, het 
milieubeleid en de ontwikkelingssamenwerking. 
Gezien ook de voorziene beperkte tijdsduur van de 
Conferentie lijkt het gewenst een terughoudende 
positie in te nemen ten aanzien van voorstellen 
die langdurige onderhandelingen met zich mee
brengen, 

c . Voor Nederland is het echter prioritair een ver
gemakkelijking van de besluitvorming in de Ge
meenschap. Zulks vormt een voorwaarde voor het 
verwezenlijken van het nieuwe beleid, alsook voor 
de ontwikkeling van bestaand beleid. In het bij
zonder dient hiertoe in meerdere mate te worden 
voorzien in meerderheidsbesluitvorming. Deze 
verbetering dient te worden gerealiseerd middels 
verdragswijziging. 
Hoewel besluitvorming ook in zekere mate kan 
worden verbeterd binnen de reeds bestaande ver
dragsartikelen zou toch maximaal dienen te wor
den gestreefd naar verdragswijziging ook met 
betrekking tot andere denkbare verbeteringen in 
het besluitvormingsproces. 



DIE, 5 september 1985 

d. Voor het geval dat door andere lidstaten de rege
ling van het vitaal belang als onderwerp wordt 
betrokken bij de verbetering van de besluitvor
ming zal Nederland zich uitsluitend bereid tonen 
daaraan medewerking te verlenen indien voldoen
de garanties zijn verkregen tot een uitbreiding 
van het aantal gevallen waarin de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid kan besluiten. Ge
noemde eventuele regeling van het vitaal belang 
zou dienen te strekken tot een bemoeilijking en 
een beperking van het inroepen daarvan. 

e. De delegatie zal er toe bijdragen dat een uitbrei
ding wordt bereikt van de bevoegdheden van het 
Europees Parlement en een verbetering wordt 
bewerkstelligd in de relatie tussen dit Parlement 
en de Raad. 

f. Voor wat betreft de taktiek. Nederland zal zich 
bereid tonen om de discussie aan te gaan over een 
zo wijd terrein van onderwerpen teneinde aldus 
uit te komen op een maximaal resultaat van de 
Conferentie. De Nederlandse delegatie zal fier 
bereiking van de in hoger genoemde paragrafen 
gestelde oogmerken tekstuele voorstellen indienen 
dan wel aan die van andere medewerking verle
nen, zonodig deze amenderen en aanvullen. Zij zal 
daarbij maximaal gebruik maken van de voordelen 
die het overleg in Benelux-kader biedt. 

g. Nederland streeft naar een korte Conferentie, 
omdat deze anders een verlammend effekt kan 
teweegbrengen op de besluitvorming met betrek
king tot lopende activiteiten. De delegatie zal 
daarom naar vermogen bevorderen dat de Confe
rentie haar werkzaamheden afrondt ten tijde van 
de Europese Raad van 3/4 december te Luxem
burg. Aan een eventuele korte verlenging tot 
uiterlijk de Europese Raad van Den Haag (maart 
1986) kan worden meegewerkt indien genoegzaam 
uitzicht bestaat dat de gewenste positieve resul
taten door de Conferentie alsnog kunnen worden 
bereikt. 



Chef DIE (112) NOTA bevattende richtlijnen voor de Nederlandse delegatie naai
de Intergouvernementele Conferentie 

Inleiding 
Op 9 en 10 september a.s. zal de eerste zitting plaatsvinden van de 
Intergouvernementele Conferentie waartoe de Europese Raad van 
Milaan concludeerde. 

. / . Het mandaat voor deze Conferentie is neergelegd in de conclusies 

van die Europese Raad (zie bijlage I). Enige nadere organisatorische 
schikkingen werden gegeven door de Algemene Raad van 22'23 f 

# / • j .1. (zie bijlage II). 

Uit het mandaat blijkt dat het de bedoeling is dat de Conferer^ 
uitwerkt: 

een verdrag over een gemeenschappelijk buitenlands-en vei
ligheidsbeleid, alsook 

wijzigingen van het EEG-Verdrag aangaande 

insti tutionele aanpassingen, 

uitbreiding tot nieuwe act ivi te i tssectoren conform de 

rapporten van het Comité Dooge en het Comité Adon-

nino. 

Aan Nederlandse zijde is zowel in het Dooge Comité als tijdens de 

drie bijeenkomsten van de Europese Raad waarin het Dooge rapport 

ter bespreking voorlag, steeds positief gereageerd op de aanbeve

lingen die daarin zijn vervat . 

Zo zal dan ook de Nederlandse delegatie in de lijn van dit eerdere 

optreden bereid dienen te zijn op positieve en concrete wijze bij te 

dragen aan het succes van de komende Conferentie. 

De Nederlandse delegatie zou zich in de eers te plaats dienen te 

richten op vorderingen met betrekking tot de Gemeenschaps

mater ie . Zij zal uiteraard tevens bereid zijn constructief bij te 

dragen aan het tot stand komen van een nieuw verdrag over een 

gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Zij zal haar 

medewerking terzake echter uiteindelijk afhankelijk stellen van 
x) 

een genoegzaam resultaat op communautair terrein, 

x) 

Deze notitie gaat niet in op het EPS-Verdrag. Deze aangelegenheid 
zal eerst na 15 oktober in de Conferentie in behandeling komen. 
Tot dan heeft het Comité Politique de tijd om een ontwerp FPS-
Verdrag op te stellen, waarvoor Nederland - evenals een aantal 
andere landen - voorstellen heeft ingediend. 



Inzake de Gemeenschapsmaterie ligt de eerste prioriteit voor de 

Nederlandse delegatie bij verbeteringen op het institutionele vlak, 

en wel in het bijzonder bij een verbetering van de besluitvorming in 

de Raad. F.en effect ief functioneren van de Gemeenschap in de 

komende jaren scharniert op een verbetering van de besluitvor

mingsprocedures nu. Die verbetering is nodig teneinde de Ge

meenschap van de Twaalf in staat te stellen het bestaande beleid 

ten uitvoer te leggen. Zij is evenwel minstens evenzeer nodig 

teneinde nieuwe actieterreinen tot verdere ontplooiing te brene^ 

Besluitvorming 

Onder verbetering van de besluitvorming in Raadskader dient in de 

eerste plaats te worden verstaan een uitbreiding van de meerder

heidsbesluitvorming, en wel naar die artikelen in het Verdrag van 

Rome waarvan de tenuitvoerlegging in de praktijk het meest 

gehinderd blijkt door het bestaan van een unanimiteitsregel. Tulks 

blijkt het geval te zijn met betrekking tot artikel J7, lid 2 

(vestiging van beroepsbeoefenaren), artikel ^9 (harmonisatie van 

indirecte belastingen) en artikel 100 (harmonisatie van wetgeving). 

Wil men echter de strekking van de aanbevelingen in het Do 

rapport in deze zoveel mogelijk benaderen, dan zou men ook andere 

gevallen waar thans besluitvorming bij unanimiteit wordt verlangd 

in gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming dienen om te zet

ten. Men kan hierbij denken aan de artikelen 28, 51, Mí lid 2 en 

126(b) van het Verdrag. In fei te lijkt unanimiteit uitsluitend ge 

handhaafd te moeten worden met betrekking tot besluiten waarbij 

nieuwe actieterreinen worden toegevoegd (artikel 235), besluiten 

die geratificeerd dienen te worden door nationale parlementen en 

besluiten aangaande aanwijzing van leden in diverse organen van de 

Gemeenschap. 

Het lijkt waarschijnlijk dat in dit verband de regeling van het vitaal 

belang aan de orde zal komen. Aan Nederlandse zijde bestaat de 

bereidheid om over dit onderwerp tot een regeling te geraken 

indien een aanzienlijk vergemakkelijking van de besluitvormings-

regels uiteindelijk leidt tot een netto winst ten gunste van het 

besluitvormingsproces. In deze eventuele regeling zou dan uiter

aard een aantal bezwarende voorwaarden dienen te worden opge

nomen die het inroepen van een vitaal belang toch slechts tot 

uitzondering zou beperken. 



Hierbij zij nog aange tekend dat indien op dit punt geen regel ing 

plaatsvindt acht l idstaten zich in de toekomst vri j zullen voelen het 

v i taa l belang onverkor t in te roepen. Tot dusver lijken slechts de 

drie Renelux- landen en I ta l ië in de praktijk COmistC un 

afwi jz ing van de inroeping van het v i taa l belang. 

Het nadel ige e f f e c t van het "Akkoord" van Luxemburg op de 

bes lu i tvorming blijkt in de praktijk in hoge ma te te worden 

ve roo rzaak t door de v e r l a m m e n d e werking we lke de dreiging 

daa rmede reeds heef t op het bes lu i tvormingsproces . In dit verband 

moet hoge w a a r d e worden toegekend voor de praktijk aan het 

invoeren van een n ieuwe rege l met be t rekking tot s t emdwang . 

Hierbi j zou aan de C o m m i s s i e en een beperk te groep van b i jvoor

beeld drie l ids ta ten de bevoegdhe id kunnen worden toegekend om 

te al len t i jde in R a a d s k a d e r om s temming te ve rzoeken , we lke 

s t emming dan ook binnen een termijn van der t ig dagen dient p laa ts 

te vinden. Aldus word t voorkomen dat z e k e r e dossiers jarenlang 

discussiepunt b l i jven, omda t ve ronders t e ld wordt dat één der 

l ids ta ten het v i t a a l belang zou wi l len gaan hanteren . De consensus

cul tuur w e l k e is on ts taan ten nade le van de s lagvaard ighe id zou 

aldus doorbroken kunnen worden . De Neder landse de l ega t i e zou 

kunnen m e e w e r k e n aan het invoeren van een dergel i jk n ieuwe rege l 

in het be s lu i t vo rmingsp roces . 

Een ander middel tot v e r g e m a k k e l i j k i n g van bes lu i tvorming lijkt te 

zijn een mee r bewust gebruik maken van de mogel i jkheden to t 

d i f f e r e n t i a t i e . D a t wil z e g g e n het opschor ten van de werking van 

een G e m e e n s c h a p s b e s l u i t voor één der l ids ta ten voor een beperk te 

per iode en op grond van o b j e c t i e v e gegevenheden , w e l k e de l ids taa t 

na tuur l i jkerwi js in een u i tzonder ingspos i t ie p laa t sen . Hierbij dient 

wel s t eeds t e worden a f g e w o g e n de inbreuk die derge l i jke opschor

ting toch heef t op de in terne mark t , en het belang van het besluit 

voor de G e m e e n s c h a p a ls g e h e e l . Hoewe l het wensel i jk kan zijn dat 

de confe ren t i e t . a . v . d i f f e r en t i a t i e formuler ingen onderneemt , zou 

deze niet de vorm van ve rd ragsa r t ike l dienen te kri jgen. Het 

p rac t i sche verschi jnsel van d i f f e ren t i a t i e verdient geen cod i f i ca t i e . 

Zulks zou ook t e l icht aanleiding geven tot een onwenselijk 

frequent gebruik van dit middel . 

Het bes lu i tvormingsproces kan t evens worden verbe te rd door in 

ru imere ma te gebruik te maken van kaderbeslui ten, te nemen bij 

unanimitei t , en u i tvoer ingsrege ls die bij gekwa l i f i cee rde meerder 

heid worden genomen. 



Een versnelling in de besluitvorming kan worden bereikt indien 

meer uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd naar de 

missie (artikel 155 EG-Verdrag). Nagestreefd zou dienen te worden 

dat een vergroting van het aantal gevallen waarin delegatie plaats

vindt gepaard gaat met een beperking van de varianten van een 

beheerscomitéprocedure tot de meest communautaire. 

Ten aanzien van de in dit hoofdstuk genoemde middelen tot 

verbetering van de besluitvorming noopt uitsluitend dat van meer 

meerderheidsbesluitvorming tot wijziging van verdragsregels. De 

overige middelen zouden praktijk-afspraken kunnen worden gereali

seerd. 

Andere institutionele bepalingen 

De verbetering van de betrekkingen met het Europees Parlement is 

een aangelegenheid waarover door de lidstaten verschillend wordt 

gedacht. Aan Nederlandse zijde is steeds gemeend dat een vergro

ting van de politieke invloed van het Europees Parlement de 

besluitvorming in de Gemeenschap zal stimuleren, en voor het 

overige ook vanwege de noodzakelijke democratische legit imatie 

der Gemeenschapsactivi tei ten een vereis te is. Bovendien moet 

geconstateerd worden dat de huidige meningsverschillen tussen 

Parlement en Raad, in het bijzonder die met betrekking tot de 

begroting, een demoraliserende invloed op het Parlement hebben en 

de verstandhouding tussen beide inst i tuten ten zeers te benadeelt . 

Het ligt derhalve in de bedoeling dat van Nederlandse zijde tijdens 

de Conferentie e r toe zal worden bijgedragen dat een verbetering 

plaatsvindt in deze re la t ie . Hiertoe zou een verdieping van de 

concertat ieprocedure en een uitbreiding van het aantal gevallen 

waarin deze dient t e worden ondernomen kunnen worden overwo

gen. De concertat ieprocedure die nu slechts op afspraken tussen 

Raad en EP berust zou bovendien kunnen worden omgezet in een 

Verdragsartikel, waardoor het EP een vastere basis onder de voeten 

krijgt voor zijn inmenging in het besluitvormingsproces. De feitelij

ke invloed van het EP zou bovendien kunnen worden bevorderd 

doordat ieder voorzitterschap de bereidheid toont actuele thema's 

in het EP ter discussie te stellen. Hiertoe zou een commitment 

kunnen worden aangegaan. 



Daarnaast zou een medebeslissingsrecht aan het EP kunnen worden 

verleend bijvoorbeeld door een mede-ratificatierecht in al die 

gevallen waarin door de Gemeenschap gesloten internationale over

eenkomsten of door de Paad genomen besluiten de ratificatie 

behoeven van de lidstaten. 

Ook zou het EP een grotere invloed gegeven kunnen worden in de 

begrotingsprocedure, namelijk door het onderscheid tussen ver

plichte en niet-verplichte uitgaven te elimineren. Het EP zou dan 

wel deelgenoot dienen te worden gemaakt van de Raad bij het 

vaststellen van het referentiekader. Het is echter de vraag in 

hoeverre de conferentie belast dient te worden met een discussie 

over de begrotingsprocedure, aangezien deze ongetwijfeld een zeer 

langdurige zal zijn. De Nederlandse delegatie zou die vraag gedu

rende de eerste besprekingen kunnen verkennen. 

Voor het handhaven van een efficiënt bestuur van de Gemeenschap 

van Twaalf lijkt het evenzeer opportuun nadere aandacht te doen 

uitgaan naar de EG-Com missie. Het lijkt wenselijk de status en de 

slagvaardigheid van deze instantie op passende wijze te vergroten. 

Dit zou kunnen geschieden door het aantal der commissarissen te 

verminderen, en wel tot één per lidstaat. Bovendien zou door 

wijziging te brengen in benoemingsprocedures het hoogstaande, 

politieke karakter van dit lichaam extra reliëf kunnen krijgen. 

De Nederlandse delegatie zou bovenstaande desiderata gerealiseerd 

kunnen trachten te krijgen middels haar medewerking aan ver

dragswijzigingen op deze punten en zo nodig middels initiatieven 

daartoe. Tactische overwegingen zullen uiteraard moeten bepalen 

in welke samenhang die initiatieven zullen worden genomen. 

De delegatie zou zich tevens dienen te beijveren om conform de 

aanbevelingen in het Dooge rapport het aantal bijeenkomsten van 

de Europese Raad terug te brengen van drie naar twee per jaar. Op 

deze wijze wordt bevorderd dat het karakter van deze Topbijeen

komsten beter aansluit op de oorspronkelijke bedoeling dat hiervan 

een algemene directie uitgaat met betrekking tot hoofdlijnen van 

EG- en EPS-beleid. Door deze vermindering wordt ook een extra 

druk gelegd op de EG-Raad in zijn samenstelling van Ministers van 

Buitenlandse Zaken om zijn coördinerende en dirigerende rol effec

tiever te spelen. De implicatie hiervan voor het Nederlandse 

voorzitterschap in begin 1986 wordt hierbij bij voorbaat aanvaard. 



Materiële artikelen 

Naast institutionele verbeteringen vormt de uitbreiding van de 

actieterreinen der Gemeenschap het tweede hoofdonderwerp van 

de Intergouvernementele Conferentie. Het gaat hierbij om het 

toevoegen van nieuwe artikelen dan wel hoofdstukken aan het 

Verdrag van Rome, die betrekking hebben op nieuwe Gemeen

schapsactiviteiten die nog niet uitdrukkelijk in het Verdrag van 

Rome zijn voorzien. De ratio hiervan is dat aldus datgene wat in de 

Gemeenschap op nieuwe terreinen werd bereikt - doorgaans op 

basis van artikel 235 - als uitdrukkelijk oogmerk van Gemeen

schapsbeleid in het EG-Verdrag zelve wordt uitgewerkt en aldus 

onder de algemene structuur inclusief de besluitvormingsprocedu

res van het Verdrag van Rome wordt gebracht. Zo wordt een 

consolidatie van het reeds tot stand gebrachte bewerkstelligd en 

worden garanties verworven m.b.t. de ontplooiing van dat nieuwe 

beleid. De verbetering van de besluitvorming in de Gemeenschap 

vormt, zoals boven geïndiceerd, wezenlijk bestanddeel van die 

garantie. 

In het Dooge rapport wordt reeds de vinger gelegd op een aantal 

nieuwe actieterreinen van de Gemeenschap. In de eerste plaats is 

dit het concept van de voltooiing van de Gemeenschappelijke 

markt. Waar het Verdrag van Rome in het bijzonder voorzieningen 

heeft inzake het douaneregime van de Gemeenschap is zulks 

inmiddels in beginsel verdiept tot opheffing van alle fysieke, 

technische en fiscale belemmeringen in die ene markt; thans wordt 

daarvoor ook een einddatum (1992) voorzien. Behalve het nieuwe 

concept van de Interne markt is ook het technologiebeleid inmid

dels als nieuwe, aparte beleidsvorm ontstaan. Deze belichaamt in 

feite een antwoord van de Gemeenschap op de ontwikkelingen 

welke zich thans in de geïndustrialiseerde wereld voltrekken, en 

verdient als zodanig een uitdrukkelijke plaats in het Verdrag van 

Rome. Op dezelfde wijze is dit het geval met andere nieuwe 

beleidsvormen die van groot politieke waarde zijn in de landen van 

de Gemeenschap zoals het inmiddels ontwikkelde milieubeleid en 

het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Ten aanzien van al deze 

beleidsvormen zouden op een passende plaats in het Verdrag van 

Rome nieuwe artikelen kunnen worden ingevoegd die op globale 

wijze een aanhechtingspunt geven in het Verdrag voor verdere 

daden van de Gemeenschap op deze terreinen. De formulering van 



dergelijke artikelen dient uiteraard nauwkeurig aan te sluiten bij 
reeds eerder in de desbetreffende artikel 235-besluiten geformu
leerde oogmerken, doch dient anderzijds de grens van deze nieuwe 
terreinen niet te beperkend te definiëren. 
Een poging om al datgene wat met betrekking tot de economisch-
politieke samenwerking en de Europees Monetaire Samenwerking 
tot stand werd gebracht een plaats te geven in het Verdrag van 
Rome, is een werk van grotere envergure. De omvang van de 
regelingen terzake zou met zich meebrengen het schrijven van een 
geheel nieuw hoofdstuk. 
Op zichzelf geeft zulks geen aanleiding om ten aanzien van dit 
onderwerp een andere gedragslijn te volgen als ten aanzien van 
hogergenoemde onderwerpen. Het Dooge rapport wijst ook dit 
terrein als een van de prioritaire onderwerpen uitdrukkelijk aan. 
Indien dit werk thans niet ondernomen kan worden zou niettemin 
vanwege het grote belang van dit actieterrein voor de toekomstige 
structuur van de Gemeenschap zou op dit punt alreeds een kapstok
artikel in het Verdrag van Rome kunnen worden ingevoegd. 

In beginsel zullen voor de Nederlandse delegatie zowel de institu
tionele verbeteringen in als de toevoeging van nieuwe act ieterrei
nen aan het Verdrag van Rome één complex vormen waarvan de 
gelijktijdige realisering verkieslijk is. Zwaartepunt blijft evenwel 
voor Nederland in deze fase liggen bij verbetering van de besluit
vorming in de Gemeenschap. 

Organisatorische maatregelen 
Behalve over materiële, beleidsmatige aangelegenheden zal de 
eerste bijeenkomst van de Intergouvernementele Conferentie zich 
voorts dienen te buigen over organisatorische maatregelen teneinde 
de voortgang en de resultaten van de Conferentie te verzekeren. 
Aan Nederlandse zijde wordt het daarbij wenselijk geacht dat de 
Intergouvernementele Conferentie zijn einde vindt ter gelegenheid 
van de Europese Raad van Luxemburg op 2/3 december 1985. Dit 
om te voorkomen dat zij verzandt in preliminaria en algemene 
beschouwingen. Een dergelijke langdurige Conferentie zou bo
vendien licht zeer schadelijk kunnen uitwerken omdat zij als 
aanleiding tot een uitstel van allerlei, beslissingen zou kunnen gaan 
leiden. Een korte verlenging van de Conferentie, bijvoorbeeld tot 



de Europese Raad van Den Haag, lijkt alleen mogelijk indien 
voldoende uitzicht bestaat dat het bereiken van een positief 
resultaat hierdoor alsnog mogelijk wordt. 
Gelet op de omvangrijke taak welke haar wacht zal waarschijnlijk 
een frequenter vergaderrooster noodzakelijk zijn dan thans wordt 
voorzien. Hierbij rijst dan de gedachte aan bijeenkomsten in het 
kader van deze Conferentie op het niveau van Staatssecretaris, als 
Plaatsvervangers der Ministers. 
Gelet op de vele desiderata welke Nederland op de Conferentie 
gaarne gerealiseerd ziet, zou van Nederlandse zijde deze gedachte 
dienen te worden ondersteund. 

Slotopmerking 
Het is op dit tijdstip geheel ondoenlijk te voorzien of de Conferen
tie tot noemenswaard resultaat zal leiden, dan wel tot resultaten 
welke met een beperkte verlenging kunnen worden verkregen dan 
wel de Gemeenschap met een impasse zal bedreigen. Het lijkt 
derhalve voor de hand te liggen dat bovenstaande richtlijnen, die op 
zich een optimum belichamen, gedurende de loop der onderhande
lingen dienen te worden bijgesteld. De Ministerraad zal hiertoe 
worden benaderd telkens wanneer zulks noodzakelijk wordt geacht. 


