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In genoemde paragrafen wordt gesproken over het Europa van de Burgers 

en over de institutionele jtoej<omsl-van de Europese Samenwerking. In beide 

gevallen wordt de oprichting van een ad hoe comité voorzien, samengesteld 

uit vertegenwoordigers van staatshoofden en regeringsleiders. In onderstaande 

paragrafen wil ik trachten enkele gedachten te formuleren, die kunr^ : 

bij een gesprek ter uitwerking van dit gedeelte der conclusies, waarvan, 

zoals bekend, de letterlijke tekst niet al te zeer als bindend kan worden 

beschouwd. 

Het onderwerp "institutionele toekomst" moet zonder twijfel van groter 

gewicht worden geacht dan het onderwerp "Europa der Burgers". In overeen

stemming daarmee is dat in eerstgenoemd geval het voorziene ad hoe comité 

moet worden gemodelleerd naar het comité-Spaak, hetgeen een speciaal politiek 

gewicht impliceert. Het comité dat het Europa der Burgers moet bestuder-; 

zal waarschijnlijk te maken krijgen met veel lichtere materie en zou daan» 

ook zelf lichter van opzet moeten zijn. Met deze benadering stemt niet geheel 

overeen de bepaling uit de conclusies dat het comité van het Europa van de 

Burgers naast een studerende ook een coördinerende en dus operationele functie 

is toegedacht. Ik kan mij bij zo'n operationele betekenis eerlijk gezegd 

weinig voorstellen, gelet op de studieonderwerpen die aan deze groep zijn 

toebedeeld. Bovendien zal een werkelijk uitvoerende bevoegdheid moeilij-

vragen kunnen oproepen van de verhouding van dit comité tot de instellingen 

van de Gemeenschap, met name Parlement en Commissie. We doen er daarom maar 

het beste aan de gedachte aan een uitvoerende taak zoveel mogelijk op de 

achtergrond te plaatsen. 

De voornaamste vragen die men zich moet stellen t.a.v. het comité voor een 

institutionele toekomst zijn 

a. wil men aan dit comité inderdaad een uitgesproken politiek karakter geven, 

in die zin dat althans de voorzitter een vooraanstaande Ei. >se bewinds

man zou zijn en wellicht de leden ook politieke figuren zouden zijn, en 
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b. moet gepoogd worden aan het werk van het comité bepaalde doelstellingen 
en richtlijnen ten grondslag te leggen of laat men het zonder meer los op 
de materie. 

Ook als men een gezond scepticisme behoudt ten aanzien van de uitkomst van 
dit soort werkzaamheden, is er veel voor te zeggen dat Neder! and_zjch schaart 
bij diegenen die een politieke inzet bepleiten^ De toekomst van de Europese 
samenwerking is reeds zo vaak op min of meer ambtelijke en technocratische 
wijze onderzocht dat van een herhaling van zo'n exercitie geen heil te ver
wachten is. Voortgang is misschien wel te boeken als de exercitie van meet 
af aan in een politiek licht wordt gesteld. Dit zou dus betekenen dat de 
voorzitter een fungerend bewindsman zou moeten zijn, niet noodzakelijk af
komstig uit het voorzittende land, en dat ook de leden een zekere politieke 
vrijheid van handelen bezitten. Wat Nederland betreft zou dit wijzen naar 
een ljdmaatschap_v*p I genoemd comité. Mocht een meerderheid van de 
lidstaten het toch voornamelijk in ambtelijke vertegenwoordigingen zoeken, 
dan zou mijn voorkeur uitgaan naar een opdracht aan PV EG, ook wat betreft 
niet-communautaire materie. Wat zo enigszins mogelijk wel vermeden zou moe: 
worden is een vertegenwoordiging die, zoals in de speciale groep Genscher/ 
Colombo, gemengd van aard is (BRD en Frankrijk waren toen vertegenwoordigd 
door een Staatssecretaris) want dat heeft bewezen weinig bevorderlijk te 
zijn. 

Een politieke inzet zou het des te wenselijker maken dat het comité kan 
opereren op basis van algemene politieke oriëntaties. Het zal uiteraard 
moeilijk zijn daarover^overeenstemming te bereiken, maar m.i. zou de poging 
daartoe niettemin moeten worden gewaagd en zou het Ierse voorzitterschap 
moeten worden aangemoedigd daartoe het initiatief te nemen. Dit zou reeds 
spoedig een conflict kunnen betekenen met bv. Denemarken, maar het is beter 
dat conflict nu uit te vechten dan dat men het Deense probleem toestaat OM 
de discussies in het comité van meet af aan te verzieken. 

Het zal voorts nodig zijn meer in concreto aan te geven wat het institutionele 
comité precies gaat bestuderen. Meerderheidsbesluitvorming en politiek 
secretariaat zijn vanzelfsprekende kandidaten. De ontwikkeling naar een 
(aanvullende) Europese Unie zou ook tot de mogelijkheden behoren, maar of 
men in dit stadium het onrijpe plan-Spinel1i reeds als studieopdracht moet 
verstrekken lijkt mij veel meer de vraag. In elk geval dient er duidelijkheid 
te komen omtrent de grenzen van de opdracht aan dit comité, want de tekst 



van de conclusies van het voorzitterschap geeft een open ended indruk, waardoor 

bv. ook defensievraagstukken of ruimtevaart eronder zouden kunnen vallen. 

Mij dunkt dat een zekere beperking dient te worden nagestreefd, als men de 

exercitie althans als enigermate serieus wenst te beschouwen. 

Terugkerend naar het comité dat zich zal wijden aan het Europa van de Burgers 

constateer ik dat het hier waarschijnlijk zal gaan om een losse verzameling 

van meer of minder marginale onderwerpen. Mocht het gehele idee een stille 

dood sterven, dan lijkt mij dat geen verlies. Zou men echter toch besluiten 

tot oprichting van een discussiegroep, dan zou het ad hoe karakter zoveel 

mogelijk moeten worden benadrukt. Wat de bemanning betreft zouden wij kunnen 

denken aan Ambassadeur van der Klaauw, een gepensioneerd ambassadeur met 

Jj2gcjajj2_g£^ vrijgestelde figuur. Er zou 

uiteraard wel een interdepartementale coördinatie moeten zijn om betrokkene 

van instructies en ruggesteun te voorzien. E.e.a. hangt uiteraard samen met 

een nadere definitie van de studieopbjecten van het comité. Mocht die, in 

tegenstelling tot wat de tekst van de conclusies nu aangeeft, toch meer 

tenderen in communautaire richting, dan zie ik niet in waarom wij PV EG niet 

zouden inschakelen. 

Met het oog op een eerste verkennende discussie die de PV's a.s. donderdag 

zullen hebben, zou ik gaarne Uw reactie op het bovenstaande vernemen. 



4. afbraak van de positieve compenserend e bedragen I n d e 

bondsrepubliek duitsland 

de europese raad verzoekt de commissie voorstellen te doen 
voor/en verzoekt de raad te besluiten tot maatregelen waarbij 
de b t w - verlaging voor de duitse landbouw ten laste van de 
duitse nationale begroting van 1 juli 1964 tot en met 31 
december 1988 van 3 0/0 kan worden gebracht op 5 0/0, zulks als 
compensazie voor de afbraak van de monetaire compenserende 
bedragen, welke compensatie deze afbraak niet te boven mag gaan 

5. sociaal beleid 

de europese raad verzoekt de cie om het werkprogramma 
dat is vermeld in het communautair sociaal actieplan op middel' 
lange termijn te verwezenlijken en de uit de conclusies van de 
raad over de technologische ontwikkeling en de sociale ver
anderingen voortvloeiende werkzaamheden, alsmede de werk
zaam heden inzake de organisatie van de produktie ter hand 
te nemen. 

6. het europa van de burgers 

de europese raad acht het onontbeerlijk dat de gemeenschap 
inspeelt op de verwachtingen van de europese volkeren door het 
treffen van de maatregelen die nodig zijn om de identiteit en het 
beeld van europa bij zijn burgers en in de wereld te ver
duidelijken en uit te dragen. 

er wordt een ad hoe comité opgericht dat deze maatregelen 
moet voorbereiden en coördineren, het zal bestaan uit de 
vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders 
van de lidstaten. 
. de europese raad hecht zijn goedkeuring aan de beginselover
eenstemming met betrekking tot de invoering van het europees 
paspoort en vraagt de raad de nodige besluiten te treffen opdat 
dit paspoort uiterlijk tegen 1 januari 1985 metterdaad aan de 
onderdanen van de lidstaten ter beschikking kan worden gesteld. 

hij vraagt de raad en de lid-staten zeer spoedig na te gaan 
welke maatregelen getroffen dienen te worden om in de nabije 
toekomst en in ieder geval voor het einde van de eerste helft 
van 1985, de volgende besluiten te treffen: 
-invoering van enig document voor het goederenverkeer., 
-afschaffing van alle politie- en douaneformaliteiten'voor het 

personenverkeer aan de binnengrenzen van de gemeenschap.", 
- totstandbrenging van een algemeen systeem voor de gelijk

waardigheid van universiteitsdiploma's, ten einde het recht 
van de vrije vestiging in de gemeenschep concreet gestalte 

te geven. 



het comité zal, oneer andere, de volgende voorstell*-
bestud eren: 
- *ei t werking van symbolen die van het bestaan van de gemeenschap 

getuigenis afleggen, in het bijzonder een vlag en een volkslied 
- samenstelling van europese sportteaas • , 
- vereenvoudiging van de formaliteiten aan de grensposten.f 

- aanmaak van een europese munt, ce e c u . 
hij wenst ook dat de lid -staten maatregeler. treffen om 

jongeren aan te moedigen deel te nemen aan de acties die de 
gemeenschap buiten haar grenzen voert, en in het bijzonder 
dat zij steun geven aan de oprichting van nationale con.ites m&a 
europese vrijvrilligers voor ontwikkelingswerk, vaarvan europese 
jongeren deel uitmaken die zich wensen in te zetten voor 
ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. 

het ad hoe comité zal voorts de volgende voorstellen 
bes t ud eren: 
- drugbestrijding., 
- koppeling van schoolklassen. 

de commissie zal haar bijdragen leveren aan de werkzaanheb --
van het comité met inachtneming van haar bevoegdheid. 

7. ad hoe comité voor institutionele vraagstukken 

de europese raad heeft besloten een ad hoe comité op te 
richten, samengesteld uit persoonlijke ver tegervaardigers 
van de staatshoofden en regeringsleiders, naar het voorbeeld 
van het ''comité spaak''. 

dit comité heeft tot taak suggesties te doen ter verbetering 
van de europese samenwerking, zowel op het communautaire 
gebied als op dat van de politieke samenwerking of op enig 
ander gebied. 

de voorzitter van de europese raad zal de nodige maatregelen 
treffen voor de tenuitvoerlegging van dit besluit. 
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