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Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel en 

. Witte (Afwezig zijn de Ministers Algera, Cals, 
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Secretarisi J.Middelburg 

Ontwerp-verdrag inzake de Europese Politieke Gemeenschap' 
(Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. 24 April 
1953, nr 3027) 

A. Algemene beschouwingen 

Minister Beyen begint met een korte uiteenzetting 
aangaande de algemene opzet. De Nederlandse Regerhg heeft 
tot nu toe als gedragslijn gevolgd, dat zL j het nut inziet 
van verder' uitgebreide samenwerking in Europa, welke om 
verschillende redenen beperkt is tot de zes landen, hetgeen 
echter geen principiële beperking is. Maar als het gaat om 
de vorming van een Politieke Gemeenschap zal deze dan alleen 
aanvaardbaar zijn, als hieraan eerst een taak op economisch 
gebied wordt gegeven. Omtrent dit punt zijn voorstellen uit
gewerkt. Dit standpunt wordt ook ondersteund in ons Parle
ment, terwijl het ook in andere landen wel bijval heeft ge
vonden; de Belgen hebben zich er bij ..angesloten, terwijl 
de Italianen en de Duitsers ooi; een eind in deze richting 
meegaan. Spreker is van oordeel, dat het ontwerp-verdrag 
een belangrijk stuk is, dat de Regeringen niet naast zich 
neer kunnen leggen. Men zal het kunnen beschouwen als een 
"working paper". Met betrekking tot de invoeging van de KSG 
en EDG staat spreker op het standpunt, dat men deze op een 
zeker egenblik bij de Europese Gemeenschap (EG) zal moeten 
opnemen. Men kan deze Gemeenschappen niet los laten staan; 
spreker acht het ook niet ander gevaar als de KSG zich als 
een afzonderlijke economische groep zou gaan gedragen. Men 
zal deze inpassing echter niet moeten overhaasten, aagezien 
de Gemeenschappen nauwelijks of nog niet aan het werk zijn 
gegaan. Daarom zou men in principe tot invoeging kunnen be
sluiten, doch de uitvoering daarvan eerst op een later tijd
stip laten plaats hebben, zodat men eerst kan zien hoe de 
verschillende organen functionneren. Met betrekking tot de 
directe verkiezingen merkt spreker op, dat de Nederlandse 
Regering voorshands nog tegenstander hiervan is. Het zal-
echter moeilijk zijn voor dit standpunt voldoende steun te 
krijgen. Daarom zou men kunnen streven naar een overgangspe
riode. Artikel 38 van het EDCV-verdrag spreekt over een twee
kamerstelsel en over scheiding der machten. Spreker staat 
op het standpunt, dat zolang geen directe verkiezingen worden 
gehouden, volstaan kan worden met één Kamer. Als er directe 
verkiezingen zouden komen, zal als eis gesteld moeten worden, 
dat er een Senaat komt op "basis van pariteit of althans met 
voldoende waarborgen van de rechten van de kleine landen. 
Wat het uitvoerend orgaan betreft, acht spreker het systeem 
van benoeming (Senaat kiest Minister-Président en deze de 
Ministers en vervo^ens de investituur) onaanvaardbaar. Spreker 
is voorstander van een andere wijze van benoeming nl. door 
de Raad van Ministers met de waarborg, dat elk land ten min
ste één lid zal kunnen aanwijzen. 
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Samenvattend is hij van oordeel, dat als conditio 
sine qua non moet worden gesteld een regeling voor de 
totstandkoming van de tariefgemeenschap als eerste stap 
voor andere economische desiderata, alsmede een hetere 
verkiezingsprocedure voor het Uitvoerend Orgaan.. 

Minister Mansholt verwijst naar de algemene "be
schouwingen, welke zijn gehouden in de Ministerraad hij de 
vaststelling-van het tweede memorandum (van 14 Februari) 
met de vijftien punten. Het economische rapport zal men kun
nen zien als een uitwerking van deze vijftien punten. Men 
zal thans wel moeten komen tot de vaststelling, dat het be
leid moet uitgaan van de gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid van de landen voor de gevolgen van de integratie. Dit 
is nog onzeker in het onderhavige rapport, vooral waar over 
het fonds gesproken wordt. Men zna kunnen heginnen met rege
lingen tot verlaging van invoertarieven en tot opheffing van 
de kwantitatieve beperkingen en dan kunnen zien hoe dit loopt, 
maar men kan ook zeggen, dat er zeker moeilijkheden door de
ze regelingen komen en dan re ds onmiddellijk de bevoegdhe
den en middelen ter bestrijding van deze moeilijkheden kun
nen verschaffen. Dan zal in de eerste plaats nodig zijn 
"planning" en geld in de vorm van een belangrijk reado.pta-
tiefonds. Dat fonds zal dan van principiële betekenis zijn. 
Spreker verwacht, dat als het fonds niet anders is dan een 
soort rampenfonds, men over de moeilijkheden niet heen zal 
komen» 

Minister Beel heeft in de stukken gelezen, dat 
de totstandkoming van de Euiropese Gemeenschap niet afhanke
lijk is van de ratificatie van het EDG-verdrag. Volgens ar
tikel 66 van het ontwerp-verdrag zullen de bepalingen, welke 
betrekking hehben op de EDG, eerst van toepassing zijn, wan
neer dat verdrag van kracht is. Een belangrijke vra^g is dan 
of men met de gn erhavige zaak zal doorgaan of eerst zal af
pachten of de EDG tot stand komt. 

Minister Staf acht het verdienstelijke van de voor
stellen, dat men weet wat men voor ogen heeft, doch er wordt 
dan reeds in details gesproken over de bevoegdheden, terwijl 
men nog niet weet wat de taak van de Europese Gemeenschap 
zal zijn. Men zal ook moeten bedenken, dat de KSG en de EDG 
tastend tot stand zi jn gebracht en men nog geen enkel in
zicht heeft in de functionnering. 

Minister Kernkamp gevoelt dezelfde bezwaren als 
de Ministers Beel en Staf. Spreker stat t tegencver het ont
werp-verdrag nog al aarzelend, niet omdat hij afwijzend staat 
tegenover de Europese samenwerking, doch een klein land als 
Nederland zal hierbij, zeer voorzichtig moeten zijn. Het is 
mogelijk, dat het ontwerp-verdrag een goed "working-paper" 
is, doch spreker is er niet van overtuigd, dat het geen 
"windowdressing" is. Dit te meer als hij bedenkt hoe in de 
Grondwetscommissie de herziening van de basis van een reeds 
lang functionnerend mechanisme nauwgezet wordt overwogen. 
Spreker zou aan de beide absolute voorwaarden van Minister 
Beyen nog als conditio - sine qua non willen toevoegen de 
samenstelling van de Senaat. Met verwijzing naar een be
schouwing van de .Belg Hoste pleit spreker voor een paritaire 
samenstelling van de Senaat.' 

De Minister-President merkt op, dat zijn bezwaar, 
om mede te waken aan de totstandkoming van een EG, zoals 
in het ontwerp-verdrag is neergelegd, niet berust op het 
rfüt'i, dat hij onbereid zou zijn afstand te doen van een be
langrijk deel van de souvereiniteit en ook niet,dat hij eco
nomische samenwerking in Europa niet belangrijk zou achten. 
Hij ziet echter, zelfs als de regeling op zichzelf goed 
zou zijn, minder voordeel in het samengaan van de zes landen 
dan wanneer het gin om een groter geheel. Deze gemeenschap 
zal niet evenwichtig zijn en worden gevormd voor een belang
rijk deel uit politiek onstabiele staten (Frankrijk, Italië) 
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met sterke communistische bewegingen. Het aantal staten is 
te klein, waardoor het waarschijnlijk wordt, dat het een 
samenspel tussen Frankrijk en Duitsland wordt, zoals de KSG 
reeds te zien heeft gegeven, terwijl de wezenlijke wil tot 
eenheid in de meeste landen ontbreekt. Spreker verwacht voor
lopig meer van lossere, maar bredere internationale samen
werking? hij ziet ook de EPU als belangrijker dan de KSG-, 
welke weliswaar nog te lort in werking is. Daarom zou spreker 
bij voorkeur eerst ervaring wille'n opdoen met de KSG, voor
dat Nederland, dat een betrekkelijk solide beleid kent, 
zich in een dergelijk avontuur begeeft» Hier komt nu bij, dat 
men nog niet weet wat de gemeenschap werkelijk zal gaan doen 
en dat economische eenheid, die het belangrijkste is, niet 
is te verwachten. Spreker is het eens met Minister Staf, dat 
als men een EG gaat opzetten, men moet weten waarvoor. Hij 
herinnert vervolgens aan de ervaringen bij de landbouwbe-
sprekingen, waarbij de Italiaanse Regering tevoren de indruk 
had gegeven aan integratie te willen meewerken, doch de Mi
nister van Landbouw afwijzend stond, terwijl een overeenkom
stige situatie zich ten aanzien van de Belgische en de Duit
se Regering voordeed. Mede gezien deze ervaringen verwacht 
spreker niet veel van steun van België, Italië en Duitsland 
voor een gemeenschappelijke markt. Als een verdrag alleen 
vage woorden inzake de economische integratie zou hevatten, 
voelt spreker er niets voor. ":eliswaar hebben de Nederlandse 
vertegenwoordigers zich geweerd, doch er is slechts weinig 
van onze mensen in het ontwerp-verdrag terecht gekomen. Vol
gens het ontwerp zal in het eerste jaar niets worden gedaan 
met betrekking tot de vorming van een tariefgemeenschap, 
terwijl gedurende vijf jaar deze alleen mogelijk is als hier
omtrent unanimiteit bestaat» Men kan aannemen, dat gedurende 
zes jaar niets zal gebeuren, terwijl ook da.rna o.a- nog een 
twee derden meerderheid in de Senaat nodig zal zijn. Van Ne
derlandse kant zal moeten worden verlangd, dat onmiddellijk 
tot beperking van de contingenteringen wordt overgegaan. Als 
men de economische eenheid wil - en daarmee zou spreker mee
gaan - zal men zich er echter bewust van mesten zijn, dat 
het gehele kostenpeil op een hoger niveau zal komen, hetgeen 
de Nederlandse export naar andere landen zal belemmeren. Een 
belemmering van de export naar landen buiten de gemeenschap 
acht spreker alleen aanvaardbaar als de voordelen van de EG 
binnen de landen zeer groot zijn. Wat de institutionele opzet 
betreft verwacht spreker, dat deze niet zal werken, gezien 
het grote aantal instanties (Uitvoerende Raad, Senaat, Volks
kamer, Raad van Nationale Ministers). Daarnaast wil men ook 
aan de Senaat Het amendementsrecht geven, waardoor men een 
eindeloos heen en weer zenden van de zaken zal krijgen. Voorts 
heeft de regering niets over de wetgeving te zeggen; alleen 
het initiatief kan van de regering uitgaan. Ook dit vindt 
spreker een essentieel bezwaar. Daarnaast acht spreker het 
Franse systeem, dat het Uitvoerend Orgaan een motie van ver
trouwen moet hebben,ook niet zonder bezwaar. Dit systeem is 
een van de factoren, waardoor het Franse Regeringssysteem zo 
gn.te instabiliteit vertoont. Een eis, dat de Senaat paritair 
moet worden samengesteld, lijkt spreker,vooral voor wat Lu
xemburg betreft, te onbescheiden. Daarmede overspant men deze 
zaak enigermate. Tenslotte acht spreker het wenselijk, dat nog 
eerst wordt overlegd welk standpunt op de bespreking op 12 
Mei zal worden ingenomen ten aanzien van de verder te volgen 
procedure. Persoonlijk acht spreker het beter eerst te wach
ten tot bekend is, wat met de EDG gaat gebeuren. 

Minister Beel knoopt aan bij de opmerking van de 
Minister-President, dat een economische gemeenschap tot kos
tenverhoging leidt. Spreker ziet dan een divergentie in het 
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beleid, aangezien in dit punt juist de moeilijkheid met 
Benelux schuilt. Als de conclusie van de Minister-President 
juist is, dat er een kostenverhoging zal ontstaan, vloeit 
daaruit ook voort, dat moet wrden nagegaan hoe het beleid 
ten aanzien van Benelux zal moeten zijn. 

De Minister-President acht een aanzienlijke stij
ging van de kosten zeer bezwaarlijk, enerzijds voor de 
grote groepen met bescheiden inkomens, die men geen compen
satie kan geven, anderzijds wegens de schade aan onze con
currentiepositie op de buitenlandse markt. Men kan verwach
ten, dat tegenover de Nederlandse eis, dat de tarieven ver
vallen, zal*worden gesteld, dat ons land een andere sociale 
politiek voert» Het offer van de kostenverhoging acht spre
ker te groot voor wat België alleen betreft. Als men besluit 
tot samenwerking tusen de zes landen, zal men zich bewust 
moeten zijn, dat men tot dit offer bereid moet zijn. 

Minister Beyen is van oordeel, dat als de Regering 
zich op het standpunt stelt, dat er nooit iets van deze sa
menwerking zal komen, men zich dan van het begin af anders 
er tegen over had moeten stellen. De Regering heeft echter 
enkele memoranda over deze zaak aan de andere vijf regerin
gen gezonden. Spreker heeft de onmogelijkheid gezien om ver
der dan een zekere grens te komen, als er alleen maar samen
werking tussen regeringen is. Mrrrzal zichniet moten laten 
verblinden door het succes van de liberalisatie in de OEEC\ 
Als men een grotere samenwerking in Europa mogelijk acht, zal 
men moeten nagaan welke gevolgen dit zal kunnen hebben. SproV? 
verbaast zich over de band, die vorige sprekers hebben ge
legd tussen de EG en de EDG. Hij acht het samengaan in de EDG 
in zoverre een nadeel, dat zonder deze de Scandinavische 
landen wel met de EG zouden meedoen. De Minister-President acht 
een band met de EDG niet' noodzakelijk, doch men zal wel/èerst 
moeten weten of deze tot stand komt. 

Minister Beyen' kan zich begrijpen, dat degenen, 
die de EG geen economische taak willen geven, van oordeel 
zijn, dat politieke integratie geen zin heeft als de EDG en 
de KSG daarbuiten blijven, maar voor "Nederland kan de EG juist 
wel een grote taak hebben zonder EDG en KSG. Spreker erkent, 
dat de afbraak van de handelsbelemmeringen tot een zekere 
kostenverhoging in Nederland kan leiden, doch het doel van 
de EG zal moeten zijn verlaging van de productiekosten. Ove
rigens lijkt het spreker, dat het hoge prijsniveau in Italië 
en Frankrijk en ook in België meer een kwestie van de wissel
koers is. Dan zal men moeten oppassen het schrikbeeld van de 
kostenverhoging niet te veel reliëf te geven Als het concur
rentievermogen van Nederland niet groter wordt, zal de EG 
zijn doel gemist hebben. Spreker acht de termijn van vijf 
jaar, genoemd in artikel 82, onaanvaardbaar. Mei/zal een over
gangsperiode van een jaar kunnen stellen. Spreker stemt in 
met de beschouwingswijze vaijMinis&er Mansholt inzake de ge
meenschappelijke verantwoordelijkhéd. Hij is het eens met het 
betoog van Minister Kernkamp over de samenstelling van de 
Senaat. Het is echter de vraag of een paritaire samenstelling 
door de anderen zal worden aanvaard. De samenstelling van 
de Senaat zal echter voor de kleine landen een waarborg moe
ten geven voor de behartiging van hun belangen. Op de bij
eenkomst op 12 Mei zal men de wijze van behandeling van dit 
vraagstuk willen bespreken. Daarbij zal spreker trachten, 
dat ten vervolge op wat in Rome js afgesproken- de kwestie van 
de economische integratie verder zal worden nagegaan. "Ook 
is spreker voornemens een nieuw memorandum ter tafel te bren
gen. Voorts zal in Parijs een deskundigencommissie kunnen 
worden gevormd, waarnaar de behandeling van dit punt zou kun
nen worden verwezen. Men zal dan moeten verlangen ,dat dit 
als taak in het verdrag wordt opgenomen. 
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Minister Mansholt is van oordeel, dat de Minister
raad niet meer behoeft te spreken over de vraag of Nederland 
deze weg zal gaan of niet. Als alternatief heeft de Minister-
Pre sip ent genoemd de samenwerking in internationale kring, maar 
dr.t vindt spreker geen alternatief. Door liberalisatie is 
weliswaar iets bereikt, doch dit v/as alleen in een uitbrei
dende markt mogelijk. Spreker is ook niet van oordeel, dat 
de doeleinden in het ontwerp-verdrag weinig omschreven zijn. 
In artikel 2 wordt als doelstelling genoemd o.a. uitbreiding 
van de werkgelegenheid, verhoging var. het levenspeil en in
stelling van een gemeenschappelijke markt. Wat betreft de 
drie absolute condities, die men heeft genoemd, neemt spre
ker een ander standpunt in. Hij kan zich voorstellen, dat ook 
accoord wordt gegaan met een politieke organisatie, zonder 
dat"vaststaat, dat een tariefgemeenschap wordt gevormd. An
ders zou het kunnen zijn, dat Nederland de totstandkoming 
van een EG heeft verhinderd. Als de KSG en EDG worden inge
voegd zal men toch onmiddellijk economische vraagstukken op 
tafel krijgen, zoals bv met de kwestie van de bunkorkolen 
is gebleken. •- , 

De Minister-President herinnert er aan, dat hij de 
KSG indertijd met volledige instemming heeft aanvaard, doch 
de werking hiervan is hem reeds ernstig tegengevallen, o.a. 
door het optrekken van de Duitse kolenprijzen aan de voer 
het buitenland geldende'prijzen. Spreker ziet niet welke wij
ziging dit beleid van de KSG zou kunnen ondergaan als deze 
bij een EG zou zijn ingeschakeld. De ervaringen met de KSG 
en met het EDG-verdrag hebben spreker er toe geleid voor
zichtiger te zijn. Spreker neemt het standpunt in, dat Neder
land bereid moet zijn tot de EG toe te treden, indien dit 
tevens de zekerheid van economische integratie inhoudt en 
de institutionele opzet eenvoudiger wordt, doch hij'staat 
afwijzend tegenover het standpunt van Minister Mansholt, aan
gezien hij verwacht, dat er dan niets van deze aconomische 
samenwerking komt, waardoor de EG geen enkel voorde 1 voor '• 
Nederland zal geven. Ais niet in het verdrag cf'tn. een proto
col is vastgelegd, dat bepaalde maatregelen (afschaffing 
contingenteringen, geleidelijke invoering van tariefgemeen
schap) moeten worden genomen, zal ér niets van terecht kome:. 

Minister Staf heeft van Minister Beyen met betrek
king tot het kostenniveau gehoerd, dat de doelstelling mo*J. 
zijn, dat de kostprijzen omjaag•gaan. Het is voor spreker 
echter de vraag of dan de groep van zes landen ni: t te klein 
is. 

Minister Suurhoff wijst er op, dat het relatief 
. lage kostenniveau in ons land vooral te danken is aan de 
maatregelen, welke op het loongebied zijn genomen. De vraag 
is echter of - als een lager kostenniveau in het gehele ge
bied kan worden gerealiseerd- Nederland toch een laag kos
ten- en prijsniveau zal kunnen houden. In dit verband merkt 
spreker voorts op, dat het loonpeil in de meeste andere KSG-
landen wel hoger is, doch de sociale voorzieningen, v/elke 
een belangrijk deel van de loonkcstenfactor uitmaken, niet. 
De statistische gegevens, die door verschillende van deze 
landen worden verstrekt, zijn echter voor een goede verge
lijking niet voldoende betrouwbaar. Spreker stelt tenslotte 
de vraag of de organen van de EG niet duidelijker omschreven 
bevoegdheden moeten hebben co sooiaal gebied. 
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Minister De Bruijn kan zich de bezwaren van de 
Minister-President wel -voorstellen, maar is toch geneigd 
het eens te zijn met de Ministers Beyen en M-nsholt. Een 
standpunt van afwachten zal- wellicht zowel internationaal 
•als in -ns land politiek niet houdbaar zijn. 

Minister Beel herinnert er aan, dat in de oorspron
kelijke opzet de EG alleen de EDG en de ÉSG zou omvatten. 
Daarna is dank zij het Nederlandse initiatief ook aandacht 
aan de economische zijde geschonken, waarvan de formulering 
in het ontwerp-verdrag thans niet onbevredigend is. Het hangt 
echter niet alleen van de formulering af, doch ook van de be
reidheid van de andere landen. In verband hiermede ziet spre
ker de EDG als een toetssteen. De Minister is van oordeel, dat 
men de noodzakelijkheid van economische integratie als voor
naamste doel moet stellen. Daarbij vraagt hij zich af of een-
samengaan van meer landen, zoals ook Minister Staf heeft opge
merkt, niet noodzakelijk i;-. Als Nederland de economische 
integratie zo sterk op de voorgrond stelt, zal men bovendien 
het beleid ten aanzien van Benelux onder ogen moeten zien. 

De Minister-President merkt naar aanleiding van een 
vra.'g van Minister De Bruijn op, dat hij in het openbaar zich 
niet anders zal uiten dan in de Ministerraad als Regerings
standpunt wordt vastgesteld. Wel heeft spreker zich eerder in 
de Commissie van Buitenlandse Zaken in meer critische zin uit
gelaten. Spreker kan accoord gaan met wat Minister Beyen 
voorstelt inzake de economische integratie, maar hij is er 
zeker van, dat de andere landen dit niet willen en dan is hij 
bezorgd, dat een ingewikkelde institutionele constructie tot 
stand wordt gebracht zonder wezenlijke waarde voor ons land. 
Voor dat geval wil spreker zijn vrijheid van handelen behouden 
door zonodig uit de Regering te treden. Spreker verwacht, dat 
men het in de Ministerraad voor het ogenblik wel eens is, doch 
vraagt zich af, of deze overeenstemming er zal blijven. 

Minister Luns merkt op, dat degenen, die sterk de 
nadruk leggen op de economische integratie eigenlijk verder 
gaan met de integratie dan zij, die alleen een politieke ge
meenschap nastreven. Men zal er op mceten letten, dat geen 
teleurstelling ontstaat ten aanzien van de verwachtingen, die 
men omtrent de irtegratieplannen heeft, aangezien dit de gena
deslag voor de Europese éénwording kan betekenen. Spreker wijs> 
er voorts op, dat Minister Beyen en hij moeten weten hoever 
ze bij dit onderwerp kunnen gaan en dan,niet alleen voor het 
moment. 

B. De institutionele kwesties, 

1 • Het tweekamerstelsel-- De Minister-President is van oor-
ïïëel, dat zo lang de Raad van nationale Ministers nog een 
taak heeft, men zal moeten aar dringen, dat er voorlopig een 
enkelvoudig parlementair orgaan zal zijn, samengesteld door 
de nationale parlementen,en dus nog geen directe verkiezingen. 
Minister Beyen merkt op, dat dit desideratum reeds is neerge
legd in het tweede Nederlandse memorandum . Minister Mansholt 
zou indirecte verkiezingen niet als absolute conditie willen 
stellen, aangezien dit misschien niet haalbaar zou zijn. De 
Minister-President acht het beginnen met directe verkiezingen 
weinig reëel en voor de communisten zeer aantrek!elijk. 

Besloten wordt vast te houden aan het reeds vroeger 
geuite desideratum. 

—* Verbouding uitvoerende ^aad/parlement. De Mini ster-Prea den.t 
,acht het onjuist de volledige' wetgevende macht bij het par-
lement te leggen, zoals in het ontwerpverdrag het geval is. 
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Men zal moeten stellen, dat het executieve orgaan een eigen 
werksfeer zal moeten hebben en dat er ten aanzien van de 
wetgeving, een samenwerkirg tussen parlement en executieve 
raad moet zijn. Minister Beel wijst er op, dat het in het ont-
werp-verdrag neergelegde stelsel zuiver monistisch is, aan
gezien de uitvoerende i*.aad een lichaam is van het parlement. 
Als Minister Beyen bezwaar maakt tegen de investituur, zal 
hij hieraan het onderhavige bezwaar kunnen koppelen. Minis
ter Beyen merkt op, dat ook de Belgen zeker bezwaar tegen 
deze figuur hebben; spreker verwacht, dat deze door de 6 Re
geringen niet zal worden aanvaard. Be Raad besluit, dat tegen 
de ondergeschikte positie van de uitvoerende raad tegenover 
het parlementaire orgaan bezwaar zal worden gemaakt. 

3 . Samenstelling senaat. De Raad aanvaardt het,standpunt} 
dat hoe dichter de samerstelling van een senaat,mocht die 
toch worden ingesteld, komt bij een paritaire verhouding, 
hoe beter het is. 

4 . Recht van amendement van senaat. De Minister-President 
ziet nog niet hoe het systeem zal werken, als zowel de volks
kamer als de senaat het recht van amendement hebben. Spreker 
heeft er bezwaar tegen, dat geen procedure wordt aangegeven 
hoe wordt gehandeld als tussen beide organen geen overeen
stemming bestaak. Hij meent dat de senaat geen recht van amen
dement moet hebben. 

Minister Beel merkt op, dat de positie van de se
naat belangrijk is, zodat Nederland tegen een sterke positie 
van dit orgaan geen bezwaar zal moeten maken. Minister Kern-
kamp is van oordeel, dat het moeilijk is a priori een rege
ling te maken voor de gevallen, dat er geen overeenstemming 
tussen voikskamer en senaat bestaat. 

De Minister-President stelt als procedure voor, 
dat bij het ontbreken van overeenstemming over een bepaald 
punt dit bv. ter beslissing aan de gezamenlijke vergadering 
van volkskamer en senaat zal worden overgelaten met twee der
den meerderheid. De Raad besluit, dat van Nederlandse zijde 
op dit punt de aandacht zal worden gevestigd. 

5°. Opzegbaarheid van het verdrag. Minister Beyen wijst er 
op, dat het opnemen van een bepaling inzake de opzegbaarheid 
de mogelijkheid van chantage schept voor een van de grote 
Mogendheden, die door de andere overstemd wordt. De Minister-
President merkt op, dat het Atlantisch Verdrag, het EDG-Verdrad 
enz. bepaalde termijnen kennen. Minister Mansholt waarschuwt 
er tegen, een termijn in het verdrag op te nemen. Het betreft 
hier geen gewoon verdrag, maar men gaat hier een andere struc
tuur maken. 

6°.- Assemblee - en Hof. De Raad aanvaardt het standpunt, dat-
de Assemblee en het Hof uiteindelijk dezelfde voor de KSG, 
de EDG en de Europese Gemeenschap zullen moeten zijn. 

7 .Invoeging KSG en EDG. Minister Beel • stelt de vraag hoe de 
invoeging van de KSG en EDG in de nieuwe gemeenschap wordt 
voorbereid. Deze invoeging zal moe ten plaatsvinden, doch een 
termijn van twee jaar, zoals genoemd in artikel 59? is veel 
te kort. 

De Minister-President acht het in beginsel niet 
juist, dat de Voorzitter van de KSG en die van de EDG lid 
van het executieve orgaan zouden zijn. Het kan hier betreffen 
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deskundigen op het gebied van kolen en staal en op mili
tair gebied, die niet in het algemene politieke orgaan 
zeggenschap behoeven te hebben. 

Minister Beyen is van oordeel, dat voor de in
voeging een termijn van een aantal jaren nodig zal zijn en 
dat hierover een opdracht aan het executieve orgaan ware 
te geven. Dit zal dan met unanimiteit over deze invoeging 
moeten beslissen. Minister Mansholt merkt op, dat de perio
de van twee jaar, genoemd in artikel 59? bedoeld is om het 
vraagstuk van de invoeging op te lossen zonder dat dan reeds 
deze organen in de nieuwe gemeenschap zullen zijn opgenomen. 
Spreker is wel van oordeel, dat zo veel mogelijk zal moe
ten worden gestreefd naar deze invoeging; ook in de land
bouw zal men de integratie niet los van deze algemene inte
gratie moeten oplossen. 

Minister Staf ziet tegen invoeging van de EDG wel 
grote moeilijkheden. Spreker ge.eft toe, dat het stroomlijnen 
van de activiteiten van de drie organen wel nodig is, doch 
bij de KSG is reeds gedeeltelijk en bij de EDG nog meer 
een bepaalde bevoegdheid behouden voor de nationale Ministers 
De invloed van dé natj onale Ministers in de Europese Gemeen
schap is in dit ontwerp-verdrag echter geheel anders. Invoe
ging van KSG en EDG zouden de oorspronkelijke verdragen op 
dit punt belangrijk wi jzigen en voor deze moeilijkheid helpt 
geen langere termijn. Men'zal daarom als voorwaarde moeten 
stellen, dat de bevoegdheid van de nationale Ministers, neer
gelegd in het KSG-verdrag en het EDG-verdrag, blijft bestaan. 

8°. De geldmiddelen. Minister Beel merkt op, dat de nationa
le parlementen niets meer over de geldmiddelen te zeggen 
zullen hebben. De Minister-President is van oordeel, dat hand 
having van de zeggenschap van de nationale parlementen te 
dezen aanzien zou betekenen, dat het stelsel niet kan wer
ken. Voor de vaststelling vai/de geldmiddelen wordt unanimi
teit van de Raad van nationale Ministers verlangd. De Neder
landse Minister zal hiervoor machtiging van de Ministerraad 
moeten hebben en deze Raad zal bij het geven van deze mach
tiging steeds moeten nagaan hoever men, gezien de yerhoudin-
•gen in ons parlement, zal kunnen gaan. 

9°. De internationale betrekkingen. Minister Beel stelt de 
vraag in hoeverre de kw stie van de internationale betrek
kingen reeds is bestudeerd. Minister Beyen antwoordt, dat 
dit punt op Buitenlandse Zaken reeds een onderwerp van stu
die heeft uitgemaakt. De Minister-President is van oordeel, 
dat als een Europese Gemeenschap zin heeft, de buitenland
se vertegenwoordiging van de Federatie in de plaats zou 
moeten treden van de buitenlandse vertegenwoordigingen der 
landen. Dit aanvaarden de grote landen echter zeker niet. 
Allerminst Frankrijk. 

C_. De economische integratie 

De Minister-President is van oordeel, dat het inge
diende stuk ren goede studienota is, doch dat men deze niet 
ongewijzigd aan de andere regeringen zal kunnen overleggen. 
Minister Beyen is voornemens • na deze bespreking inde minis-* _ 
terraad een nieuwe nota te doen opstellen, welke hij op !< Mei 
zal kunnen overleggen. 

De Minister-President merkt op, dat in de nota zwe
vende blijft, wat de Nederlandse Regering positief verlangt. 
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Men zal kunnen vergen, dat in het verdrag (of in een proto- • 
col) wordt "bepaald, dat binnen een bepaald aantal jaren 
een tariëfgemeenschap tot stand komt en de contingenteringen 
worden afgeschaft. Men zal hiervan, een scherpe omlijning 
moeten geven. Wat de financiën betreft, wi^t spreker er op, 
dat het heffen van een percentage van de export een beha-_ 
deling van de kleine landen betekent. Men zal hiervoor een 
andere maatstaf moeten kiezen, bv. een percentage op grond 
van het bevolkingsaantal. Minister Mansholt is van oordeel, 
dat ter uitwerking van'de afspraak in Rome de algemene prin
cipes nogmaals uiteengezet zullen moeten worden en dat Mi
nister Beyen op 12 Mei deze nog eens zwart op wit moet geven 
Spreker acht het evenmin wenselijk, een percentage op de 
export voor te stellen. Wel zal men moeten voorstellen, dat 
een groot fonds wordt gevormd, Be maatstaf voor de heffing 
zou eerder moeten liggen in de vergroting van de export. 

Minister Beyen is voornemens een nota over te leg
gen aan de vijf andere regeringen, waarin in/ïe eerste plaats 
uitwerking wordt gegeven van de punten van het memorandum, 
dat bij de conferentie in Home is verstrekt,o.a. ter ontze
nuwing van de critiek op dit memorandum, fcet het oog hierop 
stelt spreker de vraag of de Raad accoord gaat met de alge
mene strekking van het rapport van de economische subcommis
sie . 

De Minister-President concludeert, dat de belang
rijkste vraag is welke garanties op economisch gebied in het 
verdrag (of in een protocol) zullen moeten worden opgenomen, 
wil Nederland aan de politieke integratie meewerken. Naar 
aanleiding van punt 35 van het rapport van de economische 
subcommissie wijst spreker er op, dat als geen termijn in 
het verdrag (of in een protocol) wordt gesteld er niets 
zal gebeuren. Men zal kunnen voorstellen, dat de contingen
teringen bv. binnen een termijn van vijf jaar zullen moeten 
worden beëindigd en dat de onderlinge invoertarieven onmid
delijk zullen worden verlaagd en volgens een bepaald schema 
zullen worden afgeschaft. 

Minister Beyen geeft er persoonlijk ook de voor
keur aan wel termijnen voor te stellen met de onvermijde
lijke ontwijkingsclausules. De Raad verklaart zich hiermede 
accoord. 

Minister Beel merkt voorts op, dat in artikel 85 
niet de Raad van nationale Ministers er bij ingeschakeld 
worden, wat bv. in artikel 84 wel het geval is. De Minister-
President acht inschakeling van de Raad van Ministers van 
belang, doch wijst er op, dat men dit tot de hoofdzaken 
moet beperken, aangezien anders het mechanisme niet werkt. 

Minister Beyen antwoordt op de opmerking van 
Minister Suurhoff', dat over regelingen op sociaal gebied wel 
in de nota's wordt gesproken. Spreker vraagt zich echter 
af of hieromtrent meer in het verdrag moet worden opgenomen. 
De Minister-President is er van overtuigd dat bij het tot
standkomen van een Europese Gemeenschap de Nederlandse Re
gering de lonen zal moeten vri .laten met alle consequenties 
van stakingen e.d.; anders zullen de andere landen van de 
Nederlandse Regering eisen, dat de Nederlandse lonen aanzien
lijk verhoogd worden. Minister Suurhoff vraagt zich af-of 
ook niet getracht kan worden de andere landen tot een zeker 
looribeleid te brengen en of. niet moet worden verlangd, dat 
zij meer doen ten aanzien van betrouwbare loonstatistieken. 
De Minister-President is van oordeel, dat een land als bv. 
Italië organisatorisch niet in stad; is om een loonpolitiek 
te voeren of nauwkeurige loonstatistieken te maken. 

Minister Beyen stelt voor, dat hij een nota zal 
laten opstellen op basis van het rapport van de economische 

-10-
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subcommissie en de in de Raad gevoerde besprekingen. Deze 
nota zal aan de Ministers worden toegezonden, die dan 
nog opmerkingen zullen kunnen maken. In de tweede plaats 
zal een tekst worden vastgesteld van de artikelen, die 
een waarborg voor Nederland_zullen geven om met een Euro
pese 'Gemeenschap te kunhen meewerken. De Raad verklaart 
zich met deze voorstellen accoord. 

D. Kamerdebat 

Minister Beyen deelt mede, dat men er prijs 
op stelt als spreker in de Tweede Kamer enkele woorden 
zegt na afloop van.het debat over de EG. Minister 
Mansholt is van oordeel, dat Minister Jieyeri een positief 
geïuïd* kan laten horen. De MP acht het bezwaarlijk, dat 
thans reeds op deze wijze een standpunt van de Regering 
wordt bekend gemaakt. Aan het einde van het Kamerdebat zal 
Minister Beyen kunnen zeggen, dat er zekerheid moet zijn 
inzake de bevoegdheden van een EG op economisch gebied 
en dat er daarnaast nog op verschillende institutionele 
punten bezwaren bestaan. Minister Beyen zou voorts een 
opmerking willen maken over het werk van de parlementa
riërs in de Commissie ad hoc. De Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 

Vervolgens sluit de Minister-President de vergadering 

4 Mei 1953 \ 
De S e c r e t a r i s , 

t y p : 2 en 4 Al;,j.MeM-wtC/ 
c o l l : 5 / ' -X/L^ f \ 


