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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr. /£ 
Nr.1797 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op dinsdag 22 mei 1956 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om elf uur en 's middags 
en de volgende morgen(woensdag 23 mei 1956) 

voortgezet 

Aanwezig? De Minister-President Drees en de Minis-
/) f p . ters Algera (alleen dinsdag), Beel, 

I. ' j, Beyen, De Bruijn, Van de Kieft (alleen 
rfs/^JJwlA - woensdag), Mans holt, Van Oven (alleen 
f/WL*s ^ dinsdag), Staf, Suurhoff (alleen dinsdag) 

Van Thiel (alleen dinsdag), Witte(alleen 
dinsdag) en Zijlstra. (Afwezig ziin de 
Ministers Cals, Kernkamp en Luns) 

Secretaris; J.Middelburg 

Dankbetuiging Mevrouw Jungschlager. 

2.Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. 

De Minister-President heeft een dankbe
tuiging ontvangen van mevrouw Jungschlager, mede 
namens haar zoon, voor het medeleven en voor de 
steun, die de Regering in de afgelopen tijden 
heeft verleend; 

2 b. Jubileum van Bond van Vripje Evangelische 
Gemeenten. 

De Minister-President heeft een uitnodi
ging ontvangen in verband met het 75-jarig bestaan 
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Spre
ker is voornemens deze brief aan de Minister van 
Justitie door te zenden. 

2 c. Verzoekschrift inzake stopzetten van proeven 
met atoombommen 

De Minister-President heeft een stuk ont
vangen, ondertekend door personen uit de verschil
lende kringen van de bevolking, met het verzoek aan 
de Nederlandse Regering om het initiatief te nemen 
tot indiening van een voorstel bij de Verenigde 
Naties om de proefnemingen met A-en H-bommen stop 
te zetten. Spreker heeft niet de indruk, dat in de 
Raad de neiging bestaat van onze kant het gevraagde 
initiatief te nemen. Minister Beyen acht het ook 
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21 De Europese integratie (Brief van de Muister van 

•MJA 

21 De 
/2J E /I/JAJ^T" BüTtëïïïaïïHsë^aken 'dd. 15 mei 1956, nr.65.109, met 

JMlAW^^ .bijlagen) 

A. D^ gemeenschappelijke markt 

Minister ZijIstra is geneigd bevestigend 
te antwoorden op de vraag of beide rapporten basis 
kunnen zijn van twee te houden regeringsconferenties. 
De vier eventuele voorbehouden zou spreker willen 
indelen in twee groepen. De kwesties van de macht 
van de executive en van het readepfcatiefonds en het 
investeringsfonds acht spreker punten, waar niet 
reeds in Venetië diep op ingegaan behoeft te worden. 
Weliswaar zal over deze zaken nog veel gesproken 
moeten worden, maar dat kan na Venetië. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de institutionele opzet. Met 
betrekking tot vraagstukken van het buitentarief 
en de harmonisatie der sociale wetgevingen zal men 

t in Venetië moeten laten weten, dat dit onderwerpen 
h/üP/t liyèUAAJit. zijn van zodanig belang, dat regelingen /hieromtrent 
~ . /> ' Nederland zouden kunnen verhinderen aan de nieuwe 

d/U, 0UL MtXiU/P^ gemeenschap deel te nemen. De kwestie van het bui-
/jJsL&sTê'o tentarief is van veel belang, hoewel men deze zaken 

ook niet moet overdrijven. Over dit onderwerp zou 
in Venetië in he-c algemeen gezegd kunnen worden, dat 
gestreefd moet worden naar een laag tarief. Een 
vorige maal heeft spreker reeds een onderscheiding 
gemaakt tussen grondstoffen, halffabrikaten en 
consumptieve éindprodukten. Over de grondstoffen 
zal men wel een overeenstemming kunnen krijgen, 
dat hiervan geen of lage invoerrechten zullen worden 
geheven. Wat de derde categorie betreft (consumptieve 
éindprodukten, zoals nylons en radioapparaten) 
meent spreker, dat onze economie niet te gronde 
zal gaan, als voor dergelijke goederen het invoer
recht bv van 20 op 30fo zou worden verhoogd. 
De beiangrijkste moeilijkheid zit echter bij de 
halffabrikaten, waarbij de Nederlandse industrie 
veel belang heeft en waarvan in ons land ook een 

/, belangrijke import bestaat. Omtrent deze laatste 
y^—^^.^/-^^^categorie zal/jfeow ia Venetië e-en f oraal o mooton 

afspreken, dat wij ten naaste bij weten waar de 
invoertarieven op neer komen. Een drastische prijs
verhoging voor halffabrikaten door verhoging der 
""invoerrechten zou de levensvatbaarheid van indus-

fo~tfj/ # ^ trieën sterk kunnen beïnvloeden. Als een echt 
gevaarlijk punt ziet spreker de kwestie van de har
monisatie der sociale wetgevingen. Hij is van 
oordeel, dat in het rapport der comuissie-Spaak 
deze zaak wetenschappelijk goed uiteen gezet is. 
Daarbij staat spreker op het standpunt, dat men 
open oog moet hebben voor specifieke distorsies. 
Als voorbeeld noemt hij, dat in de textielindus
trie van een bepaald land veel goedkope vrouwen
arbeid plaats vindt. Als dan de markt van de zes 
landen zou open gaan, zouden hierdoor specifieke 
moeilijkheden kunnen ontstaan en dan zal men moe
ten bespreken hoe men deze distorsie tot harmonisatie 
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brengt (bv. met behulp van een clause de sauvegardej. 
Er kan echter geen sprake van zijn, dat als conditie 
voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke 
markt harmonisatie van het algemene loonpeil of het 
peil der sociale lasten zou moeten v/orden aanvaard. 
Als men bij de onderhandelingen ook teveel op het 
gelijktrekken van het loonniveau zou komen, zal men 
onzerzijds moeten nagaan of wij wel met de gemeen
schappelijke markt moeten meedoen. Tenslotte deelt 
spreker mede, dat Minister Algera hem gevraagd heeft -
bij het ter sprake komen in Venetië van het verkeers-
vraagstuk, de vervoerstarievenpolitiek enz. - te stel
len, dat de rentabiliteit van de ondernemingen uit
gangspunt moet zijn. 

Minister Mansholt is verheugd, dat het aan 
de Commissie-Spaak gelukt is aan de Europese integra
tie weer een startpunt te geven. Er blijven daarbij 
belangrijke vraagstukken bestaan. Hij stelt- de vraag 
wat Minister Beyen als de gunstigste tactiek voor de 
verwezenlijking der beide projecten denkt. Spreker 
meent, dat men zich enerzijds van onze kant moet ver
zetten, als men de belangrijkste punten zou willen la
ten vallen, maar anderzijds zal bij het samengaan der 
zes landen toch niet ieder geheel zijn zin kunnen krij
gen. In het verleden is men onzerzijds ten aanzien van 
de EDG- wel eens te perfectionistisch te werk gegaan. 
Wat het buitentarief betreft meent spreker, dat de 
geldmiddelen niet zo ver uit elkaar liggen en dat dit 
verschil bij de totstandkoming van een dergelijk groot 
gebied niet zo veel uitmaakt. Over de kwestie van de 
harmonisatie der sociale wetgeving merkt spreker op, 
dat ook de Duitsers of de Nederlanders in staat zijn 
specifieke wensen als dwingende voo: waarde te stellen, 
zoals de Fransen. De vraag is hoe men deze tactiek 
van de Fransen het beste tegemoet kan treden. Men 
zou bv. kunnen spreken over gelijkwaardigheid van 
de lasten op de industrieën. De sociale structuur 
heeft zich immers in de verschillende landen geheel 
anders ontwikkeld, zodat een conditie inzake harmoni
satie op dit punt wel zeer bezwaarlijk is. Dit bete
kent wel, dat in verschillende bedrijfstakken grote 
verschillen mogelijk zijn, welke echter bij het ont
staan van moeilijkheden met ce geëigende middelen 
zullen moeten worden aangepakt. Op deze wijze moeten 
de Fransen afgebracht worden van hun specifieke wen-
sen^op het sociale terrein, aangaande het investerings
fonds ziet spreker niet in waarom onzerzijds zo strikt 
vastgehouden moet worden aan de rentabiliteit van in
vesteringen. Het lijkt spreker, dat dit fonds ook ge
bruikt zal moeten worden bv. voor verbeteringen van 
de infrastructuur in een bepaalde landstreek. Uit 
het rapport zou men voorts kunnen opmaken, dat het 
readaptatiefonds alleen zou kunnen werken voor be
drijven met tenminste honderd man, waardoor bv. 
de landbouw vrijwel uitgesloten zou zijn. Belangrij
ker is wat in bijlage III, blz.5 wordt gezegd over 
de zwakke zijde van de institutionele opzet bij de 
oehandelmg van de landbouwvraagstukken. Marktrege
lingen zouden volgens het rapport-Spaak op voorstel 
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van de Europese Commissie door de Assemblee en de 
Raad van Ministers tezamen vastgesteld moeten wor
den. Dat "betekent echter, dat er weinig van terecht 
komt en het gaat dan de protectionistische kant op. 
Het is echter wenselijk, dat wordt voorkomen, dat er 
een specifieke landbouwprocedure komt. Dit "begint 
reeds bij het begin van c.e conferentie, v/aarbij men 
zal moeten afspreken, dat de landbouwvraagstukken 
zullen worden behandeld als onderceel van het gehele 
probleem. Overigens dient men zich ér bewust van te 
zijn, dat ook Nederland de nadelen van de totstandko
ming van een gemeenschappelijke markt zal ondervinden, 
in het bijzonder ook op het gebied van de landbouw. 
De concurrentie van Italië met zijn gunstiger kli
maat zal zich bij de afzet van groenten en fruit la
ten voelen, terwijl in dat land ook een verdere ont
wikkeling op zuivelgebied te verwachten is. Spreker 
had gaarne, dat Minister üeyen ook over deze zaak 
iets zei. 

Minister Van de Kieft heeft geen gelegen
heid gehad om de stukken te zien, maar wil gaarne 
nog iets opmerken over een kwestie, welke Minister 
Mansholt heeft aangesneden, namelijk de vraag of het 
ontwikkelingsfonds op rentabiliteitsbasis zal werken. 
Spreker merkt hierbij op, dat als men spreekt over 
hulp aan onderontwikkelde landen men in den regel 
toch denkt aan andere dan de onderhavige zes landen. 
Misschien is alleen Italië in het zuiden onderont
wikkeld, maar dit land doet zich soms wel te arm voor. 
Spreker verwacht nu als men de rentabiliteitsbasis 
voor het ontwikkelingsfonds zou verlaten, dat men 
in praktische moeilijkheden zal komen. Hij zou in het 
verband van de zes landen daarom de rentabiliteits
basis willen vasthouden. Als een land hulp nodig 
heeft, zal dat in de vorm van kapitaalverschaffing 
kunnen geschieden. 7a t de delegatie naar Venetië 
betreft begrijpt spreker, dat Minister Beyen deze 
klein wil houden, zodat geen vertegenwoordiger van 
Financiën meegaat. Indien er echter financiële pro
blemen aan de orde komen, zal men nog wel contact 
met Financiën moeten opnemen. 

De Minister-President acht het rapport 
van de Commissie-Spaak een knap rapport, maar hij 
blijft sceptisch ten aanzien van de vraag wat van 
de voorstellen, vooral ten aanzien van de gemeen
schappelijke markt, te verwezenlijken zal zijn; 
vooral gezien de situatie in Frankrijk. De Franse 
Regering heeft aangekondigd eerst met de verschil
lende groepen overleg te zullen plegen. Het Franse 
regeringsbeleid heeft er ook toe geleid, dat het 
meedoen aan gemeenschappelijke markt voor Frankrijk 
het moeilijkst is. 7at de vermelde kwesties betreft 
heeft spreker het grootste bezwaar ten aanzien van 
het buitenta^ief en de harmonisatie van de sociale 
wetten. Hij is het ermede eens, dat het buitentarief 
niet zo veel invloed op de kosten van levensonderhoud 
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van de Europese Commissie door de Assemblee en de 
Raad van Ministers tezamen vastgesteld moeten wor
den. Dat betekent echter, dat er weinig van terecht 
komt en het gaat dan de protectionistische kant op. 
Het is echter wenselijk, dat wordt voorkomen, dat er 
een specifieke landbouwprocedure komt. Dit begint 
reeds bij het begin van ce conferentie, waarbij men 
zal moeten afspreken, dat de landbouwvraagstukken 
zullen worden behandeld als onderceel van het gehele 
probleem. Overigens dient men zich ér bewust van te 
zijn, dat ook lederland de nadelen van de totstandko
ming van een gemeenschappelijke markt zal ondervinden, 
in het bijzonder ook op het gebied van de landbouw. 
De concurrentie van Italië met zijn gunstiger kli
maat zal zich bij de afzet van groenten en fruit la
ten voelen, terwijl in dat land ook een verdere ont
wikkeling op zuivelgebied te verwachten is. Spreker 
had gaarne, dat Minister Beyen ook over deze zaak 
iets zei. 

Minister Van de Klieft heeft geen gelegen
heid gehad om de stukken te zien, maar v/il gaarne 
nog iets opmerken over een kwestie, welke Minister 
Mansholt heeft aangesneden, namelijk de vraag of het 
ontwikkelingsfonds op rentabiliteitsbasis zal werken. 
Spreker merkt hierbij op, dat als men spreekt over 
hulp aan onderontwikkelde landen men in den regel 
toch denkt aan andere dan de onderhavige zes landen. 
Misschien is alleen Italië in het zuiden onderont
wikkeld, maar dit land doet zich soms wel te arm voor. 
Spreker verwacht nu als men de rentabiliteitsbasis 
voor het ontwikkelingsfonds zou verlaten, dat men 
in praktische moeilijkheden zal komen. Hij zou in het 
verband van de zes landen daarom de rentabiliteits
basis willen vasthouden. Als een land hulp nodig 
heeft, zal dat in de vorm van kapitaalverschaffing 
kunnen geschieden, lat de delegatie naar Venetië 
betreft begrijpt spreker, dat Minister Beyen deze 
klein wil houden, zodat geen vertegenwoordiger van 
Financiën meegaat. Indien er echter financiële pro
blemen aan de orde komen, zal men nog wel contact 
met Financiën moeten opnemen. 

' De Minister-President acht het rapport 
van de Commissie-Spaak een knap rapport, maar hij 
blijft sceptisch ten aanzien van de vraag wat van 
de voorstellen, vooral ten aanzien van de gemeen
schappelijke markt, te verwezenlijken zal zijn; 
vooral gezien de situatie in Frankrijk. De Franse 
Regering heeft aangekondigd eerst met de verschil
lende groepen overleg te zullen plegen. Het Franse 
regeringsbeleid heeft er ook toe geleid, dat het 
meedoen aan gemeenschappelijke markt voor Frankrijk 
het moeilijkst is. lat de vermelde kwesties betreft 
heeft spreker het grootste bezwaar ten. aanzien van 

/ Minister Beel spreekt zijn waardering uit 
ƒ over het rapport-SpaaF"en de begeleidende stukken 

van Buitenlandse Zaken. Voor wat de institutionele 
aspecten betreft merkt spreker op, dat het ontwerp 
nog onvoldoende de competentie van de onderscheidene 
organen afbakent. Of naast het binden van de besluit
vorming in de Raad van Ministers aan de Europese 
oommissie, waarmede hij instemt, nog een verdere ver
sterking van deze commissie gewenst is, betwijfelt 
spreker vooralsnog, in het huidig stadium is het 
S£?I i n f l e n ö n i e t gewenst dit laatste reeds als 
aesideratum naar voren te brengen. 
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zal hebben, maar onze taak zal zijn, zoals Minis
ter Zijlstra heeft geschetst, dat men op een zo 
laag mogelijk tarief van invoerrechten komt. Het 
meest bezwaarlijk acht spreker de harmonisatie. 
Hij verwacht echter, dat de Fransen zich hier 
achter zullen verschuilen en dit een absolute voor
waarde zullen maken. In Frankrijk werken de arbei
ders sinds 1936 formeel veertig uur per week. In 
werkelijkheid krijgen zij echter de overige uren 
als overwerk uitbetaald, zodat dit in feite in hun 
weekloon verwerkt is. Wat de sociale lasten betreft 
heeft men nu ook de moeilijkheid, dat in Frankrijk 
juist heeft besloten de vakantie van de arbeiders 
van twee tot drie weken te verlengen. Spreker heeft 
bezwaar tegen de bepaling, dat na vier jaar de Raad 
van Ministers met meerderheid van stemmen over kwes
ties inzake de harmonisatie zou kunnen beslissen. 
Nederland loopt dan de kans, dat het overstemd wordt, 
terwijl ons land voor een belangrijk deel afhankelijk 
is van de export, waarvan het grootste deel naar lan
den buiten de zes gaat. Spreker gelooft, dat handha
ving van deze gedachten zou kunnen leiden tot ontwrich
ting van onze economie, o.a. in de landbouw. Hij ge
looft overigens niet, dat de andere landen voor de 
landbouw een werkelijk gemeenschappelijke markt zou
den aanvaarden» 

Minister Beyen merkt in zijn antwoord op, 
dat het in Venetië gaat om één punt namelijk of het 
zinvol is de twee regeringsconferenties te beginnen. 
Dit blijft voor de Fransen een moeilijk punt, terwijl 
de vijf andere landen bereid zullen zijn op basis 
van de lijnen van dit rapport verder te werken. Het 
rapport is een belangrijk resultaat van de voorberei
dende besprekingen in de Commissie-Spaak en het geeft 
o.a. de filosofie van een gemeenschappelijke markt. 
Eigenlijk bevat het veel van wat onzerzijds indertijd 
is voorgesteld o.a. over het beginsel van de gemeen
schappelijke markt, de automatische verlaging der 
invoertarieven, de readaptatie en de clauses de 
sauvegarde, terwijl de harmonisatie van de sociale 
wetgevingen in beginsel niet prealabel wordt gesteld, 
maar in de loop der ontwikkeling aangepakt moet wor
den. Van Nederlandse zijde kan in Venetië met het 
beginnen van de regeringsconferenties worden ingestemd, 
terwijl ten aanzien van de vier punten het Nederland
se standpunt wordt geformuleerd, zodat in de notulen 
van Venetië vastligt ten aanzien waarvan Nederland 
zijn standpunt heeft voorbehouden. Naar aanleiding 
van de opmerking van Minister Mansholt over de tac
tiek van perfectionisme meent spreker, dat dit ge
zichtspunt niet in Venetië, maar eerst op de rege
ringsconferenties zich zal voordoen. 

Het gaat dus om vier punten namelijk de 
institutionele kwestie, de readaptatie, het buiten
tarief en de harmonisatie van de sociale wetgevin
gen. ¥at het eerste punt betreft - de institutio
nele opzet - vindt spreker het resultaat niet onbe
vredigend. De Europese Commissie krijgt ongeveer 
de bevoegdheden, welke wij dachten. Een bezwaar van 
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de institutionele opzet ligt in de verantwoordelijk
heid aan de Assemblee. Op het gebied van de algemene 
politiek neemt volgens het rapport-Spaak de Europe
se Commissie geen beslissingen die zij aan de Raad 
van Ministers voorlegt voor avis conforme, maar doet 
voorstellen, die door de Raad moeten worden goedge
keurd. In verband met de verantwoordelijkheid van de 
Commissie aan de Assemblee lijkt dit een onjuiste 
opzet. Spreker is voornemens om terzake in Venetië 
hierop te wijzen. Hij meent, dat ook de wetgevende 
bevoegdheid van de Assemblee nog onvoldoende door
dacht is. Het landbouwprobleem heeft eigen aspec
ten, maar men zal dit in het kader van het geheel 
moeten behandelen. Als men echter komt te staan 
voor een landbouwpolitiek van de gemeenschap als 
geheel, heeft men over de totstandbrenging hier
van nog weinig ontwikkelde denkbeelden. 

Komende tot het tweede punt betreffende het 
readaptatiefonds en het investeringsfonds meent 
spreker, dat hier nog sterker geldt, dat deze on
derdelen nog niet geheel doordacht zijn, omdat men 
onvoldoende gebruik heeft gemaakt van mensen met 
technische kennis van financieringsvraagstukken. 
Het zijn verschillende dingen of het investerings
fonds op rentabiliteitsbasis wordt opgericht en of 
elk project (bv. verbeteringen van de infra—struc
tuur) rendabel moet zijn. Spreker heeft het bij 
activiteit van de Internationale Bank in Zuid-Ita-
lië gezien, dat als dit land een project uitvoert 
er moeilijkheden met de betalingsbalans konden 
ontstaan. Het gaat dan om een lening aan het be
trokken land, welke echter een normale rente kan 
hebben. De kwestie van de rentabiliteit van het 
investeringsfonds zelf heeft men ook niet geheel 
doordacht. De Internationale Bank moet ui$ de mar
ge tussen ontvangen rente en de zelf te betalen 
rente haar onkosten betalen; zou dit voor het 
onderhavige investeringsfonds niet het geval moe
ten zijn? Deze dingen zijn nog onvoldoende door
dacht en het zou dan ook beter zijn geweest als in 
het rapport niet bepaalde banktechnische opmer
kingen waren gemaakt. Persoonlijk zou spreker dus 
wel willen uitgaan van de mogelijkheid van finan
ciering van niet-rendabele projecten, maar de 
landen zelf zullen wel de normale rente moeten 
betalen. Het kan daarbij zijn, dat de gemeenschap 
bij uitzondering beslist aan een land lagere rente 
in rekening te brengen. 

Met betrekking tot het derde punt (het 
buitentarief) zal spreker principieel stellen, 
dat de gemeenschap der zes landen geen protectio
nistische groep mag worden. Wat de techniek betreft 
zal spreker dan kunnen zeggen, dat wij met name 
niet in staat zijn aangaande de halffabrikaten een 
oordeel te geven en te dien aanzien zal een voorbe
houd worden gemaakt. 

Wat het vierde punt aangaat - de harmo
nisatie - zal spreker zich verzetten tegen het Fran
se standpunt om een voorwaarde te maken van het 
vooraf tot egalisatie van de lonen en de sociale 
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lasten te komen. Het enige uitgangspunt hierbij 
moet zijn, dat men de zaak moet laten werken en 
dan moet bekijken in hoeverre en op welke wijze 
men distorsies moet opvangen. Bij de gemeenschap
pelijke markt zal het ook meer gelijktrekking 
zijn en niet gelijkmaking. 

De opmerking van de Minister-President 
over wat na vier jaar zal gebeuren zal spreker 
nog nagaan. Aan Minister Van de Kieft antwoordt 
spreker, dat hij aanneemt, dat in Venetië geen fi
nanciële vraagstukken aan de orde komen.'Hij is 
van oordeel, dat het voor Frankrijk nooit tevoren 
te zeggen is of men op een goed of op een slecht 
ogenblik komt. Het kan zeer wel zijn, dat op een 
bepaald moment de situatie in Frankrijk gunstiger 
is. Daarom is spreker geneigd te zeggen, dat men 
met de twee regeringsconferenties maar moet begin
nen, indien de Fransen daar bereid toe blijken. 
Spreker meent, dat deze twee conferenties tegelij
kertijd moeten beginnen. 

b. Euratom 

Minister Beel leest op de eerste bladzijde 
onderaan van bijlage II c, dat zal worden voorge
steld, dat de landen zich gedurende een zekere pe
riode - circa vijf jaar - verbinden geen militair 
gebruik van kernenergie te maken, behoudens na una
nieme beslissingen in de Raad, maar spreker vraagt 
zich af of deze landen ook niet in de NATO zitten. 
De Minister-President merkt op, dat het de bedoeling 
is geen gebruik van kernenergie bij de militaire 
produktie te maken; dit heeft geen betrekking op 
het gebruiken van atoomwapenen. Minister Staf meent, 
dat dit compromis van Spaak in beginsel v/el aan
vaardbaar is. Een uitzondering zal men echter moeten 
maken voor het gebruik van atoomreactors in oorlogs
schepen, aangezien Nederland anders ook geen experts 
en ervaring zal kunnen krijgen voor het gebruiken 
van reactors bij de koopvaardijvloot. Op dit punt 
zal dus een strikte toepassing van het compromis 
niet aanvaardbaar zijn. 

Minister Mansholt heeft enige weken gele
den een gesprek gehad met Monnet. Bij hem stond 
op de voorgrond de kwestie van de produktie van atoom
bommen. Afgezien van de principiële zaak achtte 
Monnet dit toch niet mogelijk voor de Europese 
landen, gezien de grote energiebehoefte, die hier 
bestaat. Spreker heeft eenzelfde vraag gesteld als 
Minister Staf, namelijk of ook het gebruik van 
kernenergie voor voortstuwing in oorlogsschepen en 
vliegtuigen uitgesloten moest worder, waarop Monnet 
ontkennend antwoordde. Monnet voegde eraan toe, dat 
hij het zeer wenselijk zou vinden als de Regeringen 
ook in hun beschouwingen zouden betrekken de opstel
ling van een energiebalans van de Europese landen 
voor de komende decennia. Naar zijn mening zal het 
blijken, dat zonder nauwere samenwerking in Euratom 
de benodigde hoeveelheid energie niet is op te brengen. 
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Minister Zijlstra meent, dat dit laatste 
ook dé verdediging voor Euratom is. Spreker is 
het met de nota over Euratom eens. Hij is voorts 
van oordeel, dat _ als de plannen, inzake de gemeen
schappelijke markt in het slop zouden geraken - on
zerzijds niet moet worden gezegd, dat wij ook 
van het Euratomplan afstappen, want men zal via 
deze de'elprojecten ook krachten voor de gemeen
schappelijke markt kunnen mobiliseren. 

Minister Beyen is voornemens over het 
militair gebruik van kernenergie principieel geen 
verklaring in Venetië af te leggen. Spreker is 
het met het standpunt van Minister Zijlstra ten 
aanzien van de koppeling van de twee projecten 
eens, maar hij meent, dat men het "beste zal kunnen 
"besluiten de twee regeringsconferenties op hetzelf
de ogenblik te doen beginnen en een gemeenschappe
lijk secretariaat aan te wijzen. Onzerzijds zal men 
echter niet Euratom strikt aan de gemeenschappelijke 
markt moeten binden. 

De Secretaris, 

25 mei 1956 
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