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Redactiewi.j zigingen 

/ V<? 

regel 2 van onder Op blz,3> punt 11, 
kte" gewijzigd in "voorgestelde". 

wordt 

de 
gebruikte" gewij: 

Op blz.4, punt 
woorden "niet mogelijk" { 

Op blz.5 > punt 
"dat" het woord "eerst", terv 
deze kwestie in deze richtin, 
vervallen. Op regel 3 van onder wordt na. "spreken" toe
gevoegd", dan zal ook kunnen worden nagegaan of men nog 
ambtelijk deze kwestie zal laten bespreken 

Opbfl.z.6, punt 2b, 2°, alinea 2, 
wordt het gedeeltes "Aangezien t/m...., 
van het EDG-verdrag" aldus gelezens "Aangezien dit in 
strijd is met het Nederlandse standpunt (een standpunt, 
dat bij de resolutie van Luxemburg is aanvaard en ook 
door Bidault op 12 Mei in Parijs tegenover Adenauer in
genomen), wil spreker Eidault van te voren waarschuwen, 
dat Nederland niet bereid is op de conferentie in Den 
Haag op een andere basis te onderhandelen dan die van 
Luxemburg, Anders-- zou Nederland moeten terugkeren 
artikel 38 van het EDG-verdrag." Op regel 
worden de woorden "dit standpunt inneemt" 
"naar be-p rking der Europese Gemeenschap 

13, laatste regel, worden 
lewijzigd in "praematuur". 
13, regel 5 van onder, komt na 
terwijl het gedeeltes"voordat 

behandeld wordt" komt te 

regel 14, 
,artikel 38 

)ep 
streeft, 
"kunnen" het 
sturen". 

Op 
gewijzigd in 
in de plaats 

tot 
11 van onder 
veranderd in; 
tot KSG en EEG 

regel 3 van onder komt in de plaats van 
volgendes "het beste zijn er op aan te 

blz.10, punt 
"""de Antillen" 
vans "wat bij 

2, regel 12, wordt "Suriname" 
, Óp regel 8 van onder, komt 
, deze overeenkomst onder Ko

ninkrijk wordt verstaan" het volgende: "dat wij ver
staan, dat de suikerbeweging binnen het Koninkrijk bui
ten de overeenkomst blijft." Op régéï 6 van onder ver
vallen de woordens "gaat daarmede accoord. Spreker". De 
laatste zin van deze bladzijdes "Mr De Vries t/m.... 
willen doen" vervalt. 

Op blz.11 . punt 14, regel 3, komt na "Minister 
het volgendes "die belast was met de zorg voor de PTT; 
dat waren o.m. de Minister", terwijl op dezelfde regel 
"of" gewijzigd wordt in "en". Op regel 12, worden de 
woorden "technische zaken" gewijzigd in "een onderdeel 
daarvan". Op regel 16 van onder, worden de zinnens"De 
gemengde,....t/m....>te Huizen" aldus gelezen:"Het ge
mengd bedrijf, de naamloze vennootschap NOZEMA (60$ 
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7. Onderhandelingen inzake de.vorming van een Europese Gemeen-
scEajo "("Nota van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. 
22 Üctober 1953, nr 8731, met bijlagen) 

Minister Beven deelt mede, dat hij in Parijs Van 
Zeeland, Bidault, Pella, Bech en Bruce heeft gesproken, 
terwijl hij met Adenauer zal spreken als hij over veertien 
dagen in Bonn is. De conferentie- in Den Haag vindt op een 
minder gelukkig tijdstip plaats, nl voor de verkiezing van 
de Franse President. Toch is het wenselijk te vermijden, 
dat een conferentie wordt gehouden met aan het eind een 
communiqué, dat-men het over vage algemeenheden eens is ge
worden. Er zijn punten, waarover men het in Den Haag eens 
kan worden en andere punten (in het bijzonder op economisch 
terrein), waarover dan nog geen overeenstemming zal zijn te 
bereiken. Op institutioneel gebied kan men het op een groot 
aantal punten waarschijnlijk wel eens worden. Op het punt 
der economische integratie kan men nog geen overeenstemming 
verwachten. De Haagse conferentie zou de punten, waarover 
meningsverschillen bestaan ter verdere bestudering'aan de 
deskundigen kunnen geven. Daarbij moet echter één ding 
vaststaan, nl dat men zich blijft baseren op de resolutie 
van Luxemburg. Dat betekent, dat de opzet niet mag zijn het 
scheppen van een Politieke Gemeenschap, die uitsluitend 
strekt tot overkoepeling van EDG en K.JG. Nederland is niet 
bereid over een dergelijke opzet te spreken. Zou men willen 
afwijken van de resolutie van Luxemburg, dan moet men te
rugvallen op artikel 38 van het EDG-verdrag. Spreker heeft 
bij de verschillende Ministers in Parijs begrip hiervoor 
ontmoet. Ook Bidault bleek bereid zich aan de resolutie 
van Luxemburg te houden en zei, dat wat de pers verklaard 
had over zijn uitlating tegenover de Commissie van Buiten
landse Zaken, niet juist was. Met Van Zeeland is afgesproken, 
dat in Beneluxverband contact zal worden opgenomen op het 
niveau van de Directeuren Politieke Zaken om te trachten het 
eens te worden over wat zal worden voorgesteld op de- Haagse 
conferentie. Het zou wellicht goed zijn in Den Haag de 
mogelijkheid in uitzicht te stellen, dat voor de politieke 
controle op de EDG een oplossing wordt gevonden. Aan Pella 
heeft spreker laten blijken, dat Nederland niet onwrikbaar 
op het punt van volledig automatisme zal staan, doch dat 
het voor ons onaannemelijk is als de Uitvoerende Raad ter
zake geen feitelijke macht zou hebben bv.doordat voor de 
economische punten unanimiteit zou worden verlangd Op de 
vraag of ratificatie van het EDG-verdrag in Frankrijk wordt -
gebonden aan totstandkoming van een EG heeft Bidault ont
kennend geantwoord-; deze ratificatie hangt in Frankrijk allee 
samen met de verhouding van Engeland tot de EDG en met de 
regeling van de Saarkwestie. Spreker heeft voorts Bruce vol
ledig overtuigd van de redelijkheid van ons standpunt; deze 
weet ook, dat wij geen EG zonder economische bevoegdheden 
zullen aanvaarden. 

De Minister-President betreurt het, dat niet voor 
de bespreking in Parijs het standpunt van de Ministerraad 
is bepaald. Hij heeft er overwegend bezwaar tegen als men op 
de Ministersconferentie in' DenHaag tot overeenstemming over 
de institutionele kwesties komt en men later ziet of men 
het eens kan worden over de economische punten. Spreker heeft 
steeds het standpunt ingenomen, dat men de inrichting van de 
EG pas kan vaststellen als men weet welke taken zij krijgt. 
Op de door Minister Beyen voorgestelde manier zou Nederland 
bovendien zijn positie verzwakken. Als overeenstemming over 
institutionele kwestie is bereikt,.zal men gaan dringen de EG 
te lateruwerken ook zonder dat er overeenstemming is over 
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economische taak en zal de Nederlandse Regering als de 
•belemmering daarvoor worden aangewezen. Spreker acht 
het ook bezwaarlijk concessies te doen ten aanzien van 
de institutionele"kwesties, als wij niet weten wat 
over de economische bevoegdheden wordt overeengekomen. 
In het. Kamerdebat heeft Oud met betrekking tot de uit- . 
lating over de directe verkiezingen de Regering onvoor
zichtig genoemd, doch-spreker heeft gezegd, dat het 
denkbaar is, dat de Regering met de kwestie van de^i-
recte verkiezingen instemt, nadat zij het geheel kan 
overzien. Vervolgens -vraagt spreker wat men bedoelt met 
democratische controle op de EDG„ Een van de belangrijk
ste dingen, die in het EDG-verdrag zijn voorbehouden, is, 
dat de defensieuitgaven niet aan de zes landen kunnen 
worden opgelegd, doch dat dez-e daarover zelf zullen be
slissen. De vraag is in hoeverre men dit voorbehoud wil 
wegnemen door bedoelde democratische controle en wat 
hierdoor in de verhoudingen in de EDG zal veranderen. Ook 
de vraag of er een of twee Kamers moeten komen hangt voor 
spreker af van wat de taak zal zijn van de op te richten 
EG. Tegen de gedachte in de onderhavige nota om het Com
missariaat van de EDG tevens te laten worden de Uitvoeren
de Raad van de EG heef ï spreker o.a. het bezwaar, dat 
voor het Commissariaat meer gedacht zal worden aan mili
tair-technische mensen, die ook wel bepaalde beleidskwes
ties moeten behandelen, terwijl voor de Uitvoerende Raad 
mensen van ander type nodig zijn. Een personele unie met 
de Hoge Autoriteit van de KSG is bovendien onmogelijk. 
Niemand weet ook hoe men er uit moet komen als nieuwe li
chamen boven de genoemde supranationale organen worden 
gesteld. Stelt men echter van te voren vast, dat de Uit
voerende Raad economische bevoegdheden ten aanzien van 
de totstandkoming en handhaving van een gemeenschappelij
ke markt zal hebben dan heeft deze Executieve Raad een 
omlijnde taak. Hoewel de Minister begrijpt, dat van Neder
landse zijde niet geheel kan worden vastgehouden aan wat 
in Rome onzerzijds is verdedigd, gaat het hem te ver, dat 
in de nota in plaats van volledig'automatisme o.a. de mo
gelijkheid wordt genoemd met 25$ accoord te gaan en de 
periode van 10 jaar (na de jaren, die het kost, dat een 
EG in werking treedt) te verlengen' tot vijftien jaar. 
Na de ervaring met de EDG en met Öc stellige indruk,dat 
Frankrijk niet bereid is om mot economische bevoegdheden 
voor een EG in te stemmen, is spreker van oordeel, dat 
in de nota op deze .punten te ver.wordt ; egaan. 

Minister Bee,! meent,, dat in de nota de zaak wordt 
benaderd van de kant van de EDG en de KSG af, terwijl in 
het ontwerp van de Assemblee ad hoc is aangegeven wat de 
taak van een EG zal zijn en dat EDG en KSG daarin wor
den opgenomeno'Spreker acht de argumenten op bis.6 van 
de nota tegen de gedachte van een personele unie wel 
sterk; hij gevoelt meer voor de gedachte van de tweede 
me-thode om de Uitvoerende Raad bevoegdheden te geven ten 
aanzien van inschakeling van KSG en EDG, waardoor niet 
direct een zo zware bovenbouw nodig is, doch geleidelijk 
een bovenbouw tot stand kan komen. Voorts meent spreker, 
dat men in. het verdrag zal moeten vastleggen wat binnen 
bepaalde tijd gerealiseerd kan worden en dat aan de in 
te stellen organen moet worden overgelaten wat verder tot 
stand moet komen. 

Minister Staf merkt met b-e trekking tot da kwes
tie van de democratischè controle op, dat de EDG een 
uitvoerend orgaan is van plannen en beslissingen, die in 
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de NATO zijn genomen. De Assemblee ad hoc heeft naar een 
constructie van de EG gezocht,.waarin de parlementariërs 
een belangrijke plaats innemen. Ofschoon spreker ook scep
tisch staat tegenover overkoepeling van de EDG, zal men 
toch moeten zorgen, als het daartoe komt, dat deze over
koepeling niet gevaarlijk is. Een bezwaar tegen een per
sonele unie -tussen het Commissariaat van de EDG en de 
Uitvoerende Raad van de EG- is voorts, dat dan de. colle
gialiteit van het Commissariaat, vervat in het EDG-ver-
drag, zal zijn verdwenen, aangezien voor de Uitvoerende 
Raad de collegialiteit niet verplicht wordt gesteld.De 
leden van het Commissariaat zullen zich ook op het poli
tieke terrein moeten kunnen bewegen; het desbetreffende 
bezwaar tegen een personele unie ziet spreker daarom als 
niet zo overwegend. Voorts merkt spreker op, dat de Uit
voerende Raad in de randgêbiden van het EDG-verdrag (zie 
blz.8) weinig zal kunnen doen zonder het verdrag zelf 
aan te tasten. Tenslotte deelt spreker mede, dat de advi
seurs Van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening zeer geporteerd zijn voor de gedachte van 
de personele unie tussen Commissariaat en Uitvoerende 
Raad, Spreker is het met hun argumentatie daaromtrent 
persoonlijk niet eens. 

Minister Ziijlstra deelt omtrent de coördinatie 
in Beneluxverband medë"̂  dat het op initiatief van Du-
vieusart de bedoeling is op de komende kleine Ministers
conferentie te spreken over de EG, In Benelux heeft men 
langzamerhand ook lesmateriaal voor wat betreft het toe
kennen van economische bevoegdheden. Spreker stemt in het 
algemeen in met het standpunt van de Minister-President, 
dat niet eerst naar overeenstemming over institutionele 
kwesties moet worden gestreefd. Het is denkbaar, dat men 
nagaat, waarover men het eens kan worden; dit zal echter 
een moeilijk begaanbare weg zijn, tenzij toch nog overeen
stemming over de economische punten wordt verkregen. Frank
rijk zal hiertoe niet bereid zijn. Men zal dan moeten 
nagaan of wel tussen de andere vijf landen overeenstemming 
mogelijk is en men zou dan kunnen overwegen of men Frank
rijk als zwakke partner ondersteunend zou kunnen meenemen. 
Wat de concrete punten betreft zou spreker liever met 
enige verlenging van de periode accoord gaan dan met het 
loslaten van het automatisme. Essentiëler is ook het vast
leggen van de stappen; deze zullen voldoende gemarkeerd 
binnen een bepaalde periode moeten vastliggen. Met betrok
king tot de twee belangrijkste verschilpunten (a. financi
eel-monetaire punt van de Duitse Regering; b «harmonisatie 
met het recht tot "recommandation" in plaats van "proposi-
tion" van België) staat spreker minder gereserveerd tegen
over het eerste punt dan Minister Beyen. Spreker verwacht, 
dat van een douaneunie weinig terecht zal komen als in de 
zes landen ook niet een zekere monetaire discipline bestaat. 
Er moet een garantie zijn voor een zekere mate van gezonde 
monetaire politiek. Spreker is voorstander van een poging 
om met de Duitsers tot overeenstemming ten aanzien van de
ze kwestie te komen. Wat de tweede kwestie aangaat, het 
zal voor ons veel moeilijker zijn in te stemmen met de 
Belgische gedachte inzake harmonisatie, met name van het 
sociale beleid. Toch zou men hierbij kunnen stellen, dat 
Nederland in "beginsel hiertoe bereid is mits de harmonisa
tie op sociaal gebied gepaard gaat met de vrije bewegelijk
heid van de arbeid in de EG. Als dit niet het geval zou 
zijn, zouden in ons land voor de groeiende bevolking on-
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voldoende mogelijkheden voor handhaving van het levens
peil zijn. 

Minister Van de KIeft stelt de vraag wat de 
kansen zijn voor verwezenlijking van de EDG; als deze 
niet tot stand komt, lijken hem de besprekingen over een 
EG- zonder betekenis.. Spreker is het eens met het stand
punt van andere Ministers, dat na het bereiken van over
eenstemming over de institutionele kwestie de Nederland
se Regering het odium op zich zal krijgen te star te 
zijn ten aanzien van de economische punten. 

De Voorzitter schorst de vergadering tot des 
middags 2 uur. 

-8-
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7. Onderhandeling inzake de vorming van een Europese Geme n-
schap (Vervolg; 

Minister Beyen antwoordt Minister Beel, dat aan 
de benadering van het gehele vraagstuk van de EG niets 
veranderd is. Als de nota deze indruk zou geven, is dit 
niet juist. In de andere landen is 'het ook duidelijk, dat 
Nederland niet zal meewerken aan een EG als deze niet 
bepaalde duidelijk aangegeven economische bevoegdheden 
zal hebben. Spreker staat ook op het standpunt, dat Ne
derland zioh alleen kan neerleggen bij de combinatie van 
niet meer dan de zes landen als de te vormen gemeenschap 
een werkelijke taak heeft op economisch gebied, %iders 
raakt men een deel van de souvereiniteit kwijt zonder dat 
er iets voor in de plaats komt. In de nota wordt aange
geven op welke punten enige tegemoetkoming na de confe
rentie in Rome mogelijk zal zijn. Het rust op een misver
stand, dat spreker op de Ministersconferentie in Den Haag 
alleen over de institutionele kwesties zou willen spreken; 
men zal op de Haagse Conferentie het vraagstuk van de EG 
als geheel moeten behandelen dus ook de economische attri
buties, maar wij weten, dat over het laatste punt met 
Frankrijk op de conferentie geen overeenstemming zal wor
den bereikt. Men zal dan kunnen nagaan of men het niet 
eens kan worden over bepaalde institutionele punten. Daar
bij zal men kunnen herhalen, dat Nederland alleen aan 
een EG meewerkt, als deze een taak krijgt op economisch 
gebied, doch men zal van Nederlandse zijde niet het stand
punt kunnen innemen, dat wij niet over institutionele 
kwesties willen spreken, als nog geen overeenstemming 
over de economische punten bestaat. Dat zou evenzeer een 
afwijking zijn van de resolutie van Luxemburg, hetgeen 
wij juist de Fransen zouden verwijten als die zouden 
staan op uitsluitende overkoepeling van KSG en EDG. De 
Ministersconferentie zal nog niet tot e en tractaat leiden. 
Spreker ziet dan ook nog niet de mogelijkheid voor een 
manoeuvre om de EG in werking te laten treden, als slechts 
over een deel van de punten overeenstemming bestaat. Spre
ker gelooft, dat de voorgestelde procedure peter is, 
aangezien dan de Fransen in de positie komen vah niet 
te willen meewerken aan een overeenstemming over de eco
nomische bevoegdheden. Wat de kwestie van de democratische 
controle op de EDG betreft, is spreker van mening - en 
Pella is het met hem eens - dat het gevaarlijk is om in 
te grijpen in de EDG, Onzerzijds zou kunnen worden ge
zegd, dat men hiervoor nog geen oplossing ziet en dat 
men de EDG eerst moet laten werken.. Als bij de bespre
king van de ratificatie van het EDG-verdrag de vooront
werpen voor een EG reeds op tafel liggen zullen de parle
menten ook hierover willen spreken'.Niemand weet wat precies 
met democratische controle op de EDG wordt bedoeld,ook 
niet de leden van de Assemblee ad hoc. Bij de parlemen
tariërs leeft het bezwaar, dat aan de nationale parle
menten de controle wordt ontnomen, waartegenover geen 
controleiacgelijkheid in een supranationaal parlementair 
orgaan staat. Daarom zal men moeten nagaan of op dit punt 
niet een 'zekere bevrediging kan worden gegeven. 'Spreker 
heeft in de nota twee gedachten vervat, die beide hun 
voor en tegen hebben. Een bezwaar van de splitsing van 
de bevoegdheden is, dat men dan moét overgaan tot wij
ziging van de verdragen. Een aantrékkelijkhei'd van de 
personele unie is daartegenover, dat dit zonder wij
zig _ng van de verdragen kan; het is dan een afspraak 
tussen de Ministers. Pat de EDG dan een bijzondere po
sitie krijgt, is formeel niet juist., want men maakt de 
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Uitvoerende Raad van de EG- tevens tot Commissariaat van 
de EEG. Het bezwaar, dat de KSG daarbij in een onderge
schikte positie zou komen, is evenmin juist; het gaat er 
om, dat een personele unie bij de Hoge Autoriteit van de 
KSG niet uitvoerbaar is„ Tussen Minister Staf en Van Star-
kenborgh is de gedachte besproken, dat men bepaalde pun
ten van de KSG en EEG in debat zou brengen bij de parle
mentariërs. 

Wat de positie van Frankrijk betreft wijst spre
ker op twee moeilijkheden. In de eerste plaats is de 
Eranse Regering tot weinig bereid zo lang_nog geen pre
sidentsverkiezingen hebben plaats gehad, bovendien is 
met Frankrijk over de economische onderwerpen niet te 
praten zo lang de franc niet is gedevalueerd, Men zal 
echter niet tot devaluatie over kunnen gaan zonder di
recte aanleiding. Spreker is het eens met Minister Zijl
stra, dat nagegaan zou kunnen worden of tussen de vijf 
andere landen overe nstemming kan worden bereikt om een 
regime in te stellen, waarbij rekening wordt gehouden mét 
de Franse moeilijkheden. Het is zeker de moeite waard om 
te trachten met de andere vier tot een oplossing te ko
men. Aan een bespreking met de Ministers van de kleine 
Beneluxcommissie op 16 November as. zou spreker gaarne 
deelnemen, doch hij is dan in West-Duitsland„ Bovendien 
heeft hij met Van Zeeland besproken, dat de zaken van de 
EG eerst langs andere kanalen in Benelux-verband zouden 
worden besproken en vervolgens op een afzonderlijke Mi
nistersconferentie. Aangaande de vraag, waar Nederland de 
andere landen tegemoet zal kunnen komen, noemt spreker 
drie onderwerpen, t.w.s 

a. de uiteindelijke termijn voor totstandkoming van de 
gemeenschappelijke markt; 

b. de mate van automatisme; 
c. de clauses de sauvegarde. 
Wat het automatisme betreft staat spreker op het stand
punt, dat Nederland wil meewerken aan de totstandkoming 
van een EG, indien deze wel omschreven bevoegdheden JU 
verantwoordelijkheden op economisch gebied 1 rijgt. Het 
is niet in strijd met ons principiële standpunt om de 
Uitvoerende Raad. bevoegdheden te geven met betrekking tq,t 
de latere stappen tot af schaf f ing v n de invoertarieven; 
want deze'lastere stappen zijn het moeilijkst. Het kan sijn; 
dat de Uitvoerende Raad dan erv \ring heeft en een volder-
de positie he .ft gekregen om op dit punt hot" een en. andci-
tot stand t, brengen. Met betrokking tot h.c% Duitse 
standpunt inzake de monetaire bevoegdheden, is spreker 
van oordecl, dat Ncd rland zich hiertegen niet princi
pieel moet Verletten.. Aanwijzingen 
van de Uitvoerende Raad op monetair gebied zijn moeilij
ker aanvaardbaar zolang er geen organisatie is, waarmede 
ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van derge
lijke aanwijzingen wordt gedragen. Politiek-psychologisch 
zal het meestal beter zijn, dat de Regering zelf maat
regelen neemt, die een gezond monetair beleid verlangt 
dan dat deze op aanwijzingen van een supranationaal li
chaam moeten worden genomen. 

Minister SijIstra merkt op, dat dit bezwaar ook 
bij een Douaneunie zal bestaan. Minister Beven is van 
oordeel, dat het bezwaar daar toch minder gelïït. aange
zien credietbeperking of loonbeheersing alle groe
pen der bevolking treffen, terwijl verlaging van bepaalde 
tarieven slechts enkelen aangaan. Terloops merkt spreker 
op, dat het interessant is, dat de Denen zich bij de KSG 
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willen aansluiten en hebben' gevraagd of dit mogelijk is 
zonder dat zij aan de EEG meedoen. Spreker staat op het 
standpunt, dat in geval de EEG vervalt er voor Nederland 
geen aanleiding is ook de EG te laten vallen. Intussen 
is het duidelijk, dat de Amerikaanse druk om tot rati
ficatie van het ÉEG-verdrag te komen steeds groter wordt. 
Spreker is er van overtuigd, dat ook Frankrijk te langen 
leste het EDG-verdrag zal ratificeren. Als dit echter te 
lang duurt, zal men "beter een andere weg voor de inscha- I 
keling van'West-Duitsland kunnen volgen. Samenvattend 
staat spreker op het standpunt, dat - tenzij men zegt 
dat de conferentie in Den Haag niet moet worden gehouden -
de Regering zich tevoren moet realiseren, waarover men 
het in Den Haag eens kan worden en dat over een aantal 
punten (nien alleen de economische punten) een nader on
derzoek zal moeten plaats vinden. Voor dit nader onder
zoek is reden, want het is ons nooit gelukt de proble
men, welke zich omtrent de economische integratie voor
doen diepgaand met de andere vijf landen te bespreken. 
De adviseurs van Economische Zaken zijn van oordeel, 
dat dan zou blijken, dat de moeilijkheden kleiner zijn 
dan wordt voorgesteld: 

Slpp Do Minis_ter-̂ President acht het logisch, dat de 
vraagstukkon zowel van^ins^itü^ionele als van economi
sche aard op de Ministersconferentie in Den Haag worden 
besproken, maar'ook dat over de organen pas kan worden 
beslist als men tenminste ongeveer weet wat hun taak 
zal zijn. Hot is juist dat men de feiten niet voldoende 
bestudeerd heeft. Ten aanzien van de gedachte Frankrijk 
een uitzonderingspositie te geven door gebruik te laten 
maken van de uitwijkingsclausule wijst spreker er op, 
dat dit ook voor andere landen zal gelden. Luxemburg bv, 
heeft wat de landbouw betreft een speciale positie in 
de BLEU en in Benelux, Deze wil het in de EG behouden. 
Spreker ziet voorts nog niet, dat België van het (Bene
lux) landbouwpro to col afstand zou doen. Ook van Duits-* 
land verwacht hij, dat het een uitzondering voor zijn 
landbouw zou vvi 11 en maken. Tenslotte is Italië zeer pro
tectionistisch; de invoerrechten maken daar een belang
rijk onderdeel van de staatsinkomsten uit. 

Spreker blijft het zeer bezwaarlijk vinden, om 
in Den Kaag te trachten het eens te worden over de in
stitutionele punten on op de andere punten verder te stu
deren. Ten aanzien van de institutionele punten zal Ne
derland wellicht belangrijke concessies moeten doen. Als 
men het hierover eens is-, zal men zeggen, dat men met 
de EG maar vast moot beginnen. Spreker zou de Amerikanen 
er buiten willen laten, doch de druk op de Nederlandse 
Regering zal toch ook van andere zijden komen. Ook in de 
nota van Minister Be:/en wordt gesteld, dat de wijze van 
organisatie van de Uitvoerende Raad nauw samenhangt met 
de bevoegdheden. Met betrekking tot de kwestie van de di
recte verkiezingen herhaalt spreker zijn opmerking, dat 
directe verkiezingen voor de EG, die overheerst worden 
door de prooiomen van de EDG, bepaald schadelijk voor 
de Airopesc zaak zouden zijn. Aangaande het pnt van een 
personele unie wijst spreker er op, dat als EDG en EG 
voortgang hebben de Defensiegemeenschap het eerst gaat 
werken. Dan is dus het Commissariaat benoemd en dan zou 
deze later de nieuwe taak van de Uitvoerende Raad er bij 
krijgen. Hiertegen heeft spreker veel meer bezwaar dan 
tegen een omgekeerde vclgorde. Wat de democratische con-
trSle betreft zou men de Assemblee van de EDG ook een 
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grotere taak kunnen geven ten aanzien van de discussie-
over de begrotingen. De vraag doet zich hierbij voor 
welke andere taken men het parlementaire orgaan wil 
geven. Intussen zal van Nederlandse zijde over de vraag
stukken als democratische controle op de EDG- en de in
schakeling van K8G en EEG geen voorstellen moeten worden 
o- e daan, doch zal men aan de anderen moeten vragen aan 
te geven wat zij'met een en ander bedoelen. Ee confe
rentie in Een Haag zal door moeten gaan als de andere 
Regeringen geen uitstel verlangen. Men zal echter in 
het algemeen moeten zeggen, dat nog studie nodig is over 
de taak en de economische bevoegdheden van de te 
vormen EG en dat dan ook later over de institutionele 
punten oen beslissing moet worden genomen. 

Minister Beel wijst er op, dat in punt II op 
blz,4 van de nota ook-de nauwe samenhang tussen de 
bevoegdheden der EG en de organisatie van de Uitvoeren
de Raad wordt aangeduid, '/at betreft de kwestie van de
zelfde samenstelling van verschillende organen gaat spre
ker in de richting om alleen de parlementaire organen 
eenzelfde samenstelling te geven. Aangezien Nederland met 
betrekking tot de institutionele punten belangrijke 
concessies zal moeten doen, heeft spreker eenzelfde be
zwaar als de Minister-President tegen een g rocedure voor 
de Haagse Conferentie, waarbij naar een gedeeltelij
ke overeenstemming zou worden gestreefd. TA £ÏÜ| verbanp 
herhaalt spreker de vraag, welke hij in de vorige ver
gadering heeft gedaan ( in overeenstemming met Oud), 
of het goed is enkele onzer standpunten prijs te geven 
zonder dat daar concessies van de anderen tegenover staan 

Minister Zij Istra blijft de scheiding op de 
conferentie tussen een accoord over bepaalde punten en 
verdere studie over andere een moeilijke kwestie vinden,.. 
Het kan zijn,dat een voorstel onzerzijds om op de agenda 
van de Haagse Conferentie voorop te stellen wat de zaken 
van de EG zullen zijn_ door de andoren niet aanvaard 
wordt. Als men eerst de institutionele punten en daarna 
de economische kwesties op de agenda plaatst, staat spre
ker op het standpunt, dat dan onmiddellijk gecondition-
neerd zal raoeten worden, dat onze instemming met insti
tutionele punten vollo dig samenhangt met het geven van 
de voorgestelde economische bevoegdheden aan de nieuwe 
gemeenschap en dat geen communiqué wordt uitgegeven s 
dat over de institutionele punten overeenstemming is be
reikt. 

Ee Minister-President ziet geen reden om bv, op 
het punt van de directe verkiezingen een concessie te 
doen,terzjj over de economische punten overeenstemming be
staat. Iets anders is het tegemoet to komen in zaken, 
waarbij wij geen wezenlijke concessies doen en waarover 
zonder veel moeite overeenstemming zal zijn te berei
ken, bv. bij de kwestie van de zetelverdeling in de As
semblee , 

Minister Zijlstra wijst op de mogelijkheid, 
dat de Fransen hot doen van recommandaties ook zullen 
willen doortrekken tot de douaneunie. Dit zou echter een 
veto aan_de nationale parlementen geven, waarmede de 
supranationale gedachte een schim zou worden. Spreker 
dringt er daarom bij 'Minister Beyen op aan, dat hij zijn 
aanvankelijke bezwaren tegen de mogelijkheid van het ge
ven van aanwijzingen door de EG op monetair en sociaal 
terrein laat vallen, doch daarvoor in de plaats de argu
mentatie van vrije migratie tussen de landen stelt. 
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Minister Staf begrijpt ook nooit goed wat met 
democratische controle van de EDG wordt bedoeld. Dit 
kan inhouden, dat men de bevoegdheden van de NATO ook 
in de parlementaire organen wil bespreken. Als punt op 
de agenda van de Raad van de NATO staat thans de eva
luatie van het risico en wat er tegenover kan worden ge
steld,. Het resultaat van deze bespreking zou naar de 
EDG- gaan (als deze in werking 'is getreden). De Ministers 
van de EDG-, mot uitzondering van de Duitse, kennen de
ze kwestie dan echter reeds. Hierover zullen de parle
mentariërs ook willen spreken. De Minister-President 
stelt de vraag of dit ook niet in de Assemblee van~de DD 
kan worden besproken. Ministerftaf merkt op,dat in het 
EDG-verdrag staat, het ter beoordeling van de Com
mandant van de NATO staat wat hierover in het EDG—par
lement kan worden besproken. Intussen is het in dit ver
band van belang, dat de verhouding vnn Engeland tot de 
EDG een belangrijke evolutie ondergaat. Engeland komt 
wat de luchtmacht betreft tot een vrijwel volledige in
tegratie, ook inzake de logistiek, terwijl de Engelsen 
in de legersector elke keer verder gaan in dezelfde rich
ting. Een zeer belangrijke vraag is of Engeland bij de 
totstandkoming van een EG nog in dit opzicht verder zal 
willen gaan. Voorts is spreker van oordeel, dat bij de 
onderhandelingen over de EG de vraag wat een concessie 
is geheel afhangt van de taak, die de EG zal krijgen. 
Evenals Van Starkenborgh acht spreker het wenselijk tot 
één Assemblee voor KSG, EDG en EG te- komen, waarbij men 
stelt, dat het advies van de Assemblee door de Uitvoe
rende Raad moet worden ingewonnen. Men zal echter niet 
tot een raad van Ministers, doch tot drie Raden moeten 
komen, hetgeen heel goed mogelijk is en geen voorwaarde 
behoeft te zijn-,- Het zal echter beter zijn, dat op deze 
punten Nederland niet het initiatief neemt, doch dat de 
andere landen hun mening eens hierover zeggen. 

Minister Beven wijst er op, dat steeds het Ne
derlandse standpunt """is geweest, dat wij .alleen over een 
EG praten binnen de voorwaarde, dat deze ook economische 
bevoegdheden zal hebben. Men moet zich echter niet voor
stellen, dat Nederland gemakkelijker zijn zin zal krij
gen op economisch gebied als wij zouden stellen daarte
genover accoord te gaan met directe verkiezingen. Het 
standpunt inzake de directe verkiezingen, op welk punt 
wij met onze bezwaren geheel alleen staan, is geen 
bruikbaar -onderhandelingsobject. Vel zal men kunnen stel
len, dat het niet mogelijk is overeenstemming te berei
ken over de inschakeling"van EDG en KSG, als. wij niet 
weten wat de andere bevoegdheden van de Uitvoerende laad 
zullen zijn. Men kan wel stellen, dat wij ons van pres
sie niets aantrekken en dat de Amerikanen er buiten gela
ten moeten worden, doch dezen zullen er door Italië en 
Frankrijk bijgehaald worden. 

Wat de kwestie van de recommandaties betreft 
is spreker het er mede eens, dat wordt afgewacht wat hier
omtrent van andere kant komt. 

De Minister-President merkt op, dat al acht hij 
het logisch op de Haagse Conf"ërentie eerst over de taak 
van de EG te spreken, hij er geen bezwaar tegen heeft ook 
de institutionele punten te behandelen. Groot bezwaar is 
er echter als in het communiqué van de Haagse Conferentie 
zou worden vermeld, dat men het eens is over de institutio
nele punten en dat de economische punten nader in studie 
zullen worden genomen, want dan zal van allerlei kanten 

op de Nederlandse Regering komen om de EG reeds een druk 



ZEER GEHEIM -15- Ministerraad 
dd.2-11-1953 

in werking te laten treden. Met betrekking tot het verband 
tussen het punt van de directe verkiezingen en de kwestie 
van de economische bevoegdheden wijst spreker er op, dat 
een overeenstemming alleen over de institutionele punten 
zal meebrengen, dat directe verkiezingen plaatsvinden met 
practisch de EDG als enig programmapunt. Daar komt dan nog 
het verwijt van Oud bij, dat de Regering in dit opzicht het 
Nederlandse standpunt zonder concessies heeft prijsgegeven. 

Minister Donker oppert de gedachte op de Haagse 
Conferentie er naar te streven, dat een nader onderzoek 
niet alleen de economische bevoegdheden zal betreffen,doch 
dat tenminste twee punten van nader onderzoek worden ver
meld, zoals onderwerpen van integratie en het punt van de 
directe verkiezingen. 

Minister Beven acht het mogelijk te zeggen, dat 
Nederland over zijn bezwaren tegen directe verkiezingen 
heenstapt mits waarborgen worden gegeven voor de totstand
koming van een Europese kieswet. 

Minister Beel acht het een logische gedachten-
gang, dat over de omvang en de organisatie van de EG eerst 
overeenstemming mogelijk is als de taak bepaald is. Als de 
aard van de agenda van de Haagse Conferentie het gevaar 
inhoudt, dat men dit verband gaat verbreken, zal Minister 
Beyen dit kunnen zeggen, terwijl dan aan het slot geen com
muniqué wordt uitgegeven, doch wordt bes3.oten de conferen
tie te verdagen. 

Minister Beyen merkt op, dat het Nederlandse voor
stel inzake de economische integratie ter tafel ligt en 
dat men dit niet onder tafel zal kunnen werken. 

Spreker zou thans eerst met de Belgen in contact 
willen treden. Daarbij zal met hen kunnen worden afgesproken, 
dat voorshands niet wordt toegegeven op hot punt van de da
delijke overkoepeling van KSG en EDG. Over dat punt, over de 
economische bevoegdheden en over de waarborgen voor goede di
recte verkiezingen kan dan na de Haagse Conferentie worden 
gestudeerd. Het bespraken van de Europese Gemeenschap in de 
kleine Ministersconferentie op 16 November houdt het gevaar 
in, dat de voorbereidingen via twee kanalen plaatsvinden nl. 
de Directie Politieke Zaken en de Raad van Presidenten,Minis
ter Zij Is tra is het er mede eens, dat het overleg niet langs 
twee kanalen moet lopen. De Raad van Presidenten zal niet 
een stuk moeten produceren, dat als basis kan worden be
schouwd voor e"ai door de Ministersconferentie van Benelux te 
formuleren Belgisch-Nederlands standpunt inzake de £&.' Men 
zal echter geen bezwaar kunnen maken tegen een échange nes 
vues over de EG. op de Ministersconferentie van 16 Novem
ber en ook niet tegen een échange des vues op een bijeenkomst 
van de Raad van Presidenten. 

De Minis t er-Pr e s i dent stelt voor, dat vol^nde 
week de besprekingen over de EG worden voortgezet en dat 
Minister Beyen en hij vooraf nog een bespreking zullen heb
ben. De Raad verklaart zich hiermede acroord en ht-cht ver
volgens zijn goedkeuring aan pen voorstel inzake de organi
satie, ontvangsten en dergelijke van de Haagse Conferentie. 
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