
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr. 1867 Ex.nr. 

Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 19 november 1956 in de trèveszaal 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags en 

's avonds voortgezet. aangevangen 

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals (behalve bij de punten 11 en 12), 
Hofstra$ Klompé. Mansnolt (alleen bij de 
punten 11 en 12), Samkalden, Staf, Struycken, 
Suurhoff, V/itte en Zijlstra (Afwezig is 
minister Luns)* 

Secretaris: Drs. J. Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 9 november 1956. 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 1 d: Prioriteiten 
bij de civiele verdediging. 

Minister Staf vraagt zich af of het niet wense
lijk is aan de commissie algemene verdedigingsvoorberei
ding een richtlijn te geven ten behoeve van het uit te 
"rengen advies. Minister Algera herinnert eraan, dat aan 
hem de uitvoering van een wet, die in dit kader past, is 
opgedragen, maar dat daarvoor tot nu toe nog geen geld 
beschikbaar is gesteld. Minister Cals tekent aan, dat hij 
ook bij deze zaak geïnteresseerd is. Minister Struycken 
meent, dat de commissie algemene verdedigingsvoorbereiding 
de urgentie van de verschillende projecten zal kunnen 
nagaan. 
$ De minister-president acht het wenselijk dit 
onderwerp eerst in de c.a.v. te bespreken, zodat op zijn 
minst de verschillende desiderata bekend zijn. Dit zal zo 
spoedig mogelijk kunnen gebeuren, waarna dan in de minis
terraad of de algemene verdedigingsraad een beslissing 
over de verdeling van het beschikbare bedrag kan worden 
genomen. Minister Staf zal de voorzitter van de c.a.v. 
vragen om met hem de behandeling in de commissie eerst 
te bespreken. 

1 b» Opmerking naar aanleiding van de punten 4 en 5 ' Mili
taire salarissen. ' 

Minister Staf heeft vernomen, dat bij het amb
telijk overleg geen overeenstemming is bereikt. Spreker 
stelt voor, dat de betrokken ministers in kleine kring 
nog nader deze zaak zullen bespreken. Aangezien blijkt, 
dat verscheidene ministers belangstelling hiervoor heb
ben, wordt besloten de kwestie direct in de ministerraad 
te brengen, nadat het resultaat van het ambtelijk overleg 
bekend is. De minister-president tekent aan, dat nagegaan 
moet worden of de ministerraad zich bepaaldelijk heeft 
uitgesproken, dat er een koppeling van officierssalarissen 
met burgerlijke salarissen moet zijn. 
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12. Nota inzake de voortzetting der onderhandelingen over de 
/ o gemeenschappelijke markt en euratom (Brief van de minig-

Cffl'A/C rf/JUfAs ter van buitenlandse zaken a.i. en de minister van eeonq 
< J J ™ ° ^ ^ ^ mische zaken dd. 13 november 1956» nr. 158.345, met bij-, 

@&L/£A. lagen) • 4 
v Minister ZijIstra heeft een nota van het hoofd 

van de delegatie, Linthorst Homan, uit Brussel ontvangen, 
waaruit blijkt, dat de andere delegaties bij de bespre
kingen onder leiding van Snoy van oordeel zouden zijn, 
dat de overeenstemming tussen Mollet en Adenauer niet 
meer voor discussie vatbaar zou zijn. Linthorst Homan 
heeft daartegenover gezegd, dat hij dat heel moeilijk 
vindt en dat hij in het bijzonder ten aanzien van het 
regime special voor Frankrijk een voorbehoud maakt. In 
Brussel heeft men dit Linthorst Homan zeer kwalijk geno
men en onder andere aangevoerd, dat de ministers bij 
hun besprekingen in Parijs in oktober hebben besloten, 
dat zij bij voorbaat akkoord zouden gaan met alles wat 
Mollet en Adenauer zouden overeenkomen. Spreker meent, 
dat minister Luns dit niet heeft gedaan en dat de Neder
landse delegatie inzake dit punt rechtop moet blijven 
staan. Door het regime special behoudt Frankrijk in over
wegende mate zijn autonomie eventueel tot na de overgangs
periode van tien a twaalf jaar. Indien dit laatste inder
daad het geval is dan zal Nederland ernstig moeten over
wegen of het wel aan de overeenkomst zal meewerken. Het 
toetreden tot de gemeenschappelijke markt zal niet terug
draaibaar moeten zijn. 

De minister-president acht het onhoudbaar te 
stellen, dat alle andere delegaties zich moeten neerleg
gen bij wat Adenauer en Mollet hebben afgesproken. Spreker 
trof de zeer slordige omschrijving, zowel in de Duitse 
als in de Franse tekst, over de overuren boven de veertig 
uren. Het overleg tussen Adenauer en Mollet zal men moe
ten zien als politiek zeer belangrijk, maar het moet 
discutabel zijn. 

Minister Mansholt gelooft, dat men het erover 
eens is, dat men niet zonder meer kan aanvaarden wat tus
sen Adenauer en Mollet is overeengekomen. Het betreft 
echter een kwestie, die hier al eerder aan de orde is 
geweest en toen is discussie gevoerd hoever men aan de 
Fransen een regime special kan toestaan. Daarbij is ook 
door minister Beven het standpunt verdedigd, dat de 
situatie kan ontstaan-, dat als Frankrijk meent na vijf 
of zes jaar het regime special voort te zetten, de ande
re vijf landen druk moeten kunnen uitoefenen, zodat 
Frankrijk mogelijk hiervan afziet. Het Franse bedrijfs
leven zal n.1. gaan profiteren van de gemeenschappelijke 
markt en als dan de bevoegdheid er is voor de andere vijf 
landen om op andere terreinen retorsiemaatregelen te ne
men, komt de Franse regering onder druk te staan en zal 
zij ertoe gebracht kunnen v/orden het regime special te 
beëindigen. Als men het regime special toelaat, zal men 
dus ook retorsiemaatregelen moeten verlangen. 

Minister IQompé is het met minister Zijlstra 
eens, dat het meedoen aan de gemeenschappelijke markt 
niet terugdraaibaar moet zijn. Zij acht dit echter geen 
eenvoudige zaak. Door toepassing van retorsiemaatregelen 
draait men in wezen ook terug. 

-17-
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Minister Samkalden gelooft, dat er nog zeer 
veel onzekerheden zijn en acht het dan moeilijk de kwes
tie van het regime special tot een breekpunt voor de ge
meenschappelijke markt te maken. Spreker meent, dat men 
voor Frankrijk geruime tijd een overgangsregime moet 
laten bestaan. Het is dan de vraag of de Franse regering 
verder zal kunnen gaan dan hier is vastgelegd. Het betreft 
hier een kwestie, die reeds door de ministers in Parijs 
is besproken. Minister Zijlstra interrumpeert, dat het 
daarbij ging over wat na de eerste vier jaar zal gebeuren 
en op dat punt is de Franse minister onder zware druk van 
de andere ministers geweken. 

Minister Samkalden meent, dat dit ook ging over 
wat na tien of twaalf jaar zal gebeuren. Als de zaak moet 
springen dan had spreker liever, dat dit gebeurde op 
vraagstukken, waarvan het duidelijk is, dat er een supra
nationale structuur nodig is. De minister-president meent, 
dat dit samenhangt met de kwestie van het regime special. 
Minister Samkalden ziet dit niet. Spreker is van oordeel, 
dat men kan afspreken, dat maatregelen van de Franse re
gering alleen in een noodsituatie geoorloofd zijn. 

Minister Zijlstra- is v/el gevoelig voor het be
toog van de ministers Mahsholt en Samkalden, dat men zo
veel vertrouwen moet hebben in de werking van de gemeen
schappelijke markt, dat na zes of zeven jaar het Franse 
bedrijfsleven dermate hieraan gewend is, dat de Franse 
regering zich wel langdurig zal bedenken voor zij protec
tionistische (retorsie)maatregelen in de andere vijf lan
den zou uitlokken. Men dient echter te bedenken, dat de 
Franse economie geen oog heeft voor de heilzame werking 
van importen. Het land is zo afhankelijk van de protec
tionistische maatregelen, dat men daar de importen als 
een vervelende zaak ziet. Spreker vreest daarom, dat na 
zes of zeven jaar gemeenschappelijke markt het beschadig
de groepsbelang veel meer gewicht in de schaal zal wer
pen dan het meer nevelig© voordeel van het wegvallen der 
invoerrechten in de vijf andere landen. Men moet de kracht 
van de protectionistische belangen in Frankrijk niet onder 
schatten. Intellectueel weten de Fransen dit zeer wel, 
maar zij kunnen het politiek niet uitvoeren. Spreker 
vreest dan ook, dat men hiermede bezig is het overgangs
regime voor Frankrijk onbeperkt te verlengen, waardoor de 
gemeenschappelijke markt buiten de deur wordt gezet. Een 
tweede motief voor sprekers standpunt berust op de wijzi
ging in de houding van Engeland. Er is een belangrijke 
verandering in de houding van Engeland gekomen in de 
jongste tijd, maar de Engelsen zullen een nieuwe binding 
met Europese landen alleen aanvaarden als de gemeenschap
pelijke markt wat wordt. (Daarbij zal men moeten opletten, 
dat de Engelsen niet alleen de suikertjes halen uit de 
nieuwe vormen). Als Engeland echter ziet, dat een van de 
partners duurzaam een uitzonderingsregime krijgt, zal het 
heel moeilijk tot een vorm van aansluiting aan de gemeen
schappelijke markt zijn te krijgen. Als derde punt noemt 
spreker vervolgens, dat hij de kwestie van het regime 
special als een existentiekwestie ziet; dan zal men niet 
op expertsniveau dit moeten toegeven. Er zullen immers 
nog veel compromissen op ministersniveau moeten komen 
voor men tot overeenstemming kan komen? spreker zou dan 
bereid zijn om heel ver te gaan. 
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De minister-president acht de methode ook on
aanvaardbaar; dan tellen de andere partners nooit meer 
mee en kunnen Frankrijk en Duitsland samen de zaak uit
maken. (Daarmede zegt spreker niet, dat de Frans-Duitse 
overeenkomst niet zijn politieke betekenis heeft). In 
de bijlage V inzake betalingsbalans-moelijkheden wordt 
aan het einde gesteld, dat in de definitieve periode 
naar onze opvatting bij betalingsbalans-moeilijkheden 
een partner tijdelijk een uniforme heffing op de invoer 
of een uniforme subsidie op de uitvoer mag vaststellen, 
mits men hierbij niet discrimineert ten aanzien van de 
goederen en de maatregelen dus typisch een monetair ka
rakter dragen. Dan moeten dus protectionistische maatre
gelen niet mogelijk zijn, maar volgens de Frans-Duitse 
overeenstemming zullen de partnerlanden in die omstan
digheden alles mogen doen. Spreker meent, dat dit stof 
kan zijn voor discussie over de Frans-Duitse overeenkomst 
in Brussel. In de tweede plaats zal ook duidelijk moe
ten zijn wat in deze overeenkomst met de overurenkwestie 
wordt bedoeld. (Dezelfde normale arbeidsweek in de indus
trie als op het ogenblik in Frankrijk en de gemiddelde 
hoogte van de overwerktoeslagen). Minister Zijlstra 
meent ook, dat de tekst van de overeenstemming op dit 
punt voor verschillende uitleggingen vatbaar is. 

Spreker meent concluderend, dat de delegatie 
in Brussel zal kunnen zeggen, dat de overeenstemming 
uiteraard belangrijk is, maar dat men open moet zijn 
voor de Nederlandse opvattingen. (In de coördinatie
commissie is men thans bezig om een zekere aanpassing 
te bereiken aan de Nederlandse zienswijze). Als dit niet 
lukt zal men eraan moeten vasthouden, dat de decisie 
te dezen aanzien op ministerieel niveau genomen moet wor
den. Spreker meent voorts, dat de kern voor de delegatie 
is, dat het na de overgangsperiode afgelopen moet zijn 
met de protectie; dan zal men alleen maatregelen mogen 
toelaten, die nodig zijn om eventuele betalingsbalans-
moeilijkheden te overwinnen. De raad verklaart zich met 
dit standpunt akkoord. 

Minister Mansholt merkt op, dat over een punt 
van de institutionele zaken nog een verschil bestaat. 
Spreker is ervan overtuigd, dat, als er niet een druk
middel op de raad van ministers mogelijk is, er van de 
gemeenschappelijke markt niets komt, waarbij hij verwijst 
naar de gang van zaken in Benelux. Spreker neemt aan, 
dat de Europese commissie het meeste zal doen om te k o 
men tot harmonisatie van de landbouw in de zes landen en 
dat in de assemblee ook v/el enig begrip hiervoor zal 
bestaan, maar als de voorstellen direct in het meest 
conservatieve deel, de raad van ministers, komen en 
unanimiteit is voorgeschreven, zal er niets van har.1-
monisatie komen; maar ook als een gekwalificeerde meer
derheid wordt overeengekomen, verwacht spreker er niet 
veel van, te minder indien men tot de weging (ponderatie) 
zou besluiten. Met name in Duitsland, Frankrijk en 
België zullen de belangengroepen overwegende invloed 
op hun ministers gaan uitoefenen. Daarom zou spreker op 
dit punt het rapport-Spaak willen volgen, waarin wordt 
gesteld, dat voorstellen van de Europese commissie naar 
de assemblee en daarna naar de raad van ministers gaan. 
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Minister Klompé meent, dat men formeel-juridisch 
ppn sterk betoog kan opzetten, dat de executieve het 
ttvit het beleid heeft te bepalen. De ervaring van de 
laatste iaren leert echter, dat men dan in europa nxet 
verder komt. Spreekster acht het van veel betekenis, 
dat een minister in de ministerraad vreet, dat zijn par
lementsleden in de assemblee anders hebben gestemd dan 
hii voornemens was te doen. Spreekster acht dit een ver
antwoord drukmiddel. Zij is voorts huiverig voor meer
derheidsbesluiten in de raad van ministers; dat is een 

ï J / A auasi supranationale vormZZij heeft dan liever unanimiteit 
-*- Kt MM^UuUo^e TOimister--president acht meerderheidsbesluiten in de 
ÜUAjt, €*k,lt*él vaaS. van ministers beter, aangezien anders elk land het 

MS/ÜWM, UU&iit, Minister Klompé vervolgt met de vraag of men 
. jy- / aanvaardt, dat de economische en sociale raad geen 

£4& ^HMM^- eigen initiatief kan nemen; van de zijde der vakbeweging 
wordt bepleit dit wel te geven. Voorts meent spreekster, 
dat de assemblee iets over de begroting te zeggen zal 
moeten hebben; in de k.s.g. is de bevoegdheid van de 
assemblee terzake te klein. Minister Zijlstra merkt op, 
dat de assemblee ook geen zeggenschap heeft over de 
middelen. 

Minister Klompé heeft weinig in de nota gevon
den over regelingen van betalingsbalansmoeilijkheden op 
gemeenschapsniveau, waarbij wordt gesteld, dat een part-
nerland uit de moeilijkheden zal kunnen komen mits het 
een bepaald beleid voert. In de nota wordt op dit punt 
verwezen naar artikel 95, lid 1, van het k. s.g.-verdrag. 
Spreekster meent, dat ook de assemblee hierover een me
ning moet kunnen geven, eventueel achteraf. Tenslotte 
lijkt spreekster de laatste alinea van de paragraaf over 
beslissingsbevoegdheid van de raad op blz. 5 van bijlage 
II een onjuist verhaal. 

Minister Samkalden merkt op, dat op blz. 5 
van de nota erover wordt gesproken, dat men het niet 
eens is voor wat de procedure bij de harmonisatie van 
de landbouw betreft, terwijl op blz. 10 van bijlage II 
sprake is van de landbouw- en verkeerssectoren. De 
minister-president neemt aan, dat het uitgewerkte stuk 
(in bijlage II) juist is. 

ffllfc- Minister Samkalden treft het, dat dit verschil 
juist gaat over punten, waarover de beslissing in Brussel 
het moeilijkst zal zijn. Als er wat van de overeenkomst 
voor de gemeenschappelijke markt komt, dan zal vooral op 
het gebied van de landbouw en het verkeer het meeste 
onbeslist zijn. Men is thans bezig nieuw staatsrecht te 
maken en moet dan zoeken naar vormen om tot werkelijke 
Europese besluitvorming te komen. Als voorstellen van 
de Europese commissie eerst naar de raad van ministers 
gaan, zullen deze pas daarna gepubliceerd worden. Het 
lijkt spreker het beste bf het initiatief ook van de 
assemblee te laten uitgaan bf het initiatief alleen bij 
de ^.uropese commissie te laten en.de voorstellen naar de 
raad van ministers te zenden als reeds de assemblee daar
over gesproken heeft. 

Minister Algera is van oordeel, dat de raad van 
ministers de voorstellen eerst moet behandelen en daarna 
de assemblee. Spreker meent dit niet alleen op formeel-
Duriaische grond, maar als de voorstellen eerst in de 
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ministerraad komen zal men beter voorgelicht zijn, ter
wijl bij directe behandeling in de assemblee kans op 
wilde moties bestaat. Men zal moeten trachten tot de 
beste resultaten te komen. Men dient voorts te beden
ken dat nationaal de ministers in hun parlement ver
antwoordelijk zijn voor hun daden in de raad van minis— 
jjppg 

Minister Zijlstra acht de vraag prealabel hoe 
de bevoegdheden verdeeld zullen zijn tussen de Europese 
commissie en de raad van ministers. Y/ij zien gaarne, dat 
de. Europese commissie veel bevoegdheden zal krijgen, 
maar de tendentie van de onderhandelingen in Brussel is, 
dat de raad van ministors grotere bevoegdheden zal krij
gen. Taktisch is het heel belangrijk, dat onzerzijds 
uitermate strak wordt gespeeld, dat de "europese commis
sie veel bevoegdheden moet hebben, en dat dit in het 
verdrag wordt vastgelegd. Naarmate dit beter lukt, is 
het volkomen duidelijk, dat dan een belangrijkere ver
antwoordelijkheid aan de assemblee ontstaat. Als de 
raad van ministers grotere bevoegdheden krijgt, zal de 
verantwoordelijkheid echter van elke minister in het 
parlement van het land van herkomst liggen. Nog niet be
sproken is de vraag, als een moeilijk probleem aan de 
orde komt, dat niet aan de Europese commissie is toever
trouwd, wat dan aan zo'n voorstel de meeste kans geeft, 
of eerst naar de raad van ministers of eerst naar de 
assemblee. Spreker gelooft, dat als dat voorstel naar 
de raad van ministers gaat de assemblee er dan niet 
meer aan te pas moet komen. De' assemblee kan dan jaar
lijks of halfjaarlijks verslag krijgen over wat er ge
beurd is. Het gaat dan om de vraag cf een voorbehandeling 
van de genoemde zaken in de assemblee betekenis heeft. 
Spreker staat daar kritisch tegenover. Het gaat hierbij 
steeds om zeer concrete vraagstukken, zoals b.v. de 
liberalisatie van de ossen in de Benelux. Als over der
gelijke vraagstukken de assemblee moet spreken komt er 
niets van terecht. Ook dient men te bedenken, dat de 
Nederlandse kamerleden in de assemblee en in het Neder
landse parlement hetzelfde standpunt zullen innemen. 
Van parlementsleden van andere landen, verwacht spreker 
in dit opzicht weinig. Hij ziet van druk door de assem
blee op de raad van ministers weinig terecht komen en 
hij vreest van deze procedure alleen maar vertraging, 
wat de Europese s.e.r. betreft, meent spreker, dat men 
dit even moet laten groeien, fat het budgetrecht van de 
assemblee betreft, dit acht spreker minder wenselijk als 
de middelen voor de gemeenschap automatisch ter beschik
king komen. Bij betalingsbalansmoeilijkheden zal de ge
meenschap tot uiting moeten kunnen brengen, dat zij bij 
de oplossing van deze moeilijkheden wil helpen, mits de 
betrokken regering zelf de nodige maatregelen ter sane
ring neemt. Tegen het daarbij inschakelen van de assem
blee ziet spreker geen bezwaar. Hij blijft er echter bij, 
dat de assemblee alleen het algemene beleid van de 
Europese commissie zal moeten beoordelen; ook bij de 
k.s.g. blijkt, dat meer dan dit in de assemblee niet 
lukt. 

De minister-president is het eens met het 
standpunt van minister Zijlstra over de verhouding tus
sen de europese commissie, raad van ministers en assem
blee. 
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Het karakter van deze assemblee zal anders zijn dan die 
van de raad van Europa, vooral als de leden direct wor
den gekozen, aangezien dan de groepsbelangen, anders 
dan in Straatsburg»een grote rol zullen gaan spelen. 
In het algemeen zijn ministers bij hun samenwerking in 
de raad van ministers minder afhankelijk van groepsbe
langen, maar in de raad zal b.v. de Franse minister 
minder geneigd zijn met andere ministers mee te gaan als 
zijn parlementsleden in de assemblee hebben tegengestemd. 

Minister Klompé vestigt er tegenover de prak
tische bezwaren van minister Zijlstra en de minister
president de aandacht op, dat in de fcag':| v^n Eurnpn het 
werk in de fracties groeiende is; dat kan van invloed 
zijn op de houding van het parlementslid uit een bepaald 
land, dat tegenligt. Men zal ervoor moeten oppassen in de 
institutionele opzet over te nemen een parlementair sys
teem zoals in onze landen bestaat. De ervaring zou kun
nen leren, dat dit systeem niet meer past bij de snelle 
gang van zaken in de wereld van tegenwoordig. Daarom zal 
men over de democratische procedure moeten nadenken en 
zich moeten afvragen of men deze zonder meer moet over
nemen. Minister Hofstra meent, dat men dan zeker niet de 
assemblee erbij zou moeten inschakelen. 

Minister Samkalden staat op het standpunt, dat 
men zoveel mogelijk gebruik moet maken van de organen, 
die de Europese eenwording bevorderen. Als men echter 
doet zoals in de nota voorgesteld, wordt de assemblee 
uitgeschakeld. Minister ZijIstra herhaalt, dat van Neder
landse zijde alleen moet v/orden vastgehouden, dat de 
Europese commissie voldoende bevoegdheden moet hebben. 
Als dit niet het geval is, komt Nederland voor het punt 
of het de overeenkomst wel zal kunnen aanvaarden, aange
zien dan zijn belangen in gevaar komen ondergeschikt te 
worden aan die van de grotere landen. 

Minister Samkalden is het hiermede eens, maar 
de onderhandelingen in Brussel laten zien, dat het de 
richting opgaat van minder bevoegdheden aan de Europese 
commissie. Dan doet de vraag zich voor op welke wijze 
men constructief werkzaam zal kunnen zijn. Aannemende, 
dat voorname belangengroepen op een bepaald beleid zul
len aandringen, zal men moeten opletten, dat de te nemen 
maatregelen in de openbaarheid komen en dit is alleen 
het geval als zij aan de assemblee worden verzonden. 
Spreker is het eens met minister Zijlstra, dat de assem
blee niet geschikt is voor de bespreking van concrete 
vraagstukken. Tegenover het bezwaar, dat de assemblee 
onvoldoende voorbereid zal zijn, wijst spreker erop, dat 
de Europese commissie het in de hand heeft van de assem
blee beginseluitspraken te vragen, welke dan aan de raad 
van ministers met verdere uitwerking kunnen worden voor
gelegd. Samenvattende meent spreker, dat men de belan
gengroepen met groter kans op succes in de assemblee 
kan ontmoeten. 

Minister I.'ansholt sluit zich aan bij het be
toog van minister Samkalden. Het is hem gebleken, dat 
het onderhavige institutionele punt de aandacht heeft 
in Belgische en Franse landbouwkringen. Zij staan sterk 
op het standpunt, dat de zaken niet eerst in de assem
blee, maar in de raad van ministers moeten komen, waar 
in het geheim wordt overlegd. In Frankrijk en België 
zijn de ministers ook gevoeliger voor invloeden, die 
van het bedrijfsleven uitgaan. Spreker geeft toe, dat 
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in de Europese assemblee de gedachte van de nationale 
politiek v/el uitgeleefd zal v/orden, maar dit zal dan 
in het openbaar gebeuren, waarbij bovendien de tegen
argumenten ook gegeven zullen worden. De parlementsle
den worden dan geconfronteerd met de andere argumenten 
en geinfecteerd met Europese vraagstukken. In de raad 
van ministers vieren echter de nationale belangen hoog
tij. Spreker is benaderd van de zijde van de Nederland
se landbouworganen, waarbij men hem ernstig heeft ge
waarschuwd, dat de regering niet een andere procedure 
moet volgen dan in het rapport-Spaak op dit punt is ge
steld. 

Minister Zijlstra herhaalt, dat het volstrekt 
prealabel is of de Europese commissie zwaar genoeg zal 
worden. Als de Europese commissie te licht wordt, zal 
Nederland de overeenkomst inzake de gemeenschappelijke 
markt niet kunnen aanvaarden. V/at het tussengebied tus
sen een zware en lichte commissie betreft, daarvan weet 
niemand hoe zich dit zal ontwikkelen. Spreker's ervaring 
met de k.s.g. is, dat de Europese infectie zich niet be
perkt tot de assemblee, maar zich ook uitstrekt tot de 
raad van ministers en de onderhavige raad van ministers 
behoeft hiervan ook niet vrij te blijven. Naar aanlei
ding van de opmerking van minister Samkalden, dat de 
principepunten in de assemblee zouden moeten komen, wijst 
spreker erop, dat als veel bevoegdheden aan de Europese 
commissie komen, de assemblee als parlementair controle
orgaan er steeds bij is. In Benelux hebben de werkelijke 
gebeurtenissen echter steeds betrekking op zakelijke 
kwesties, zoals ossen en aardappelen. 

De minister-president stelt voor de gedachte 
van minister Zijlstra om even af te wachten hoe grote 
bevoegdheden de Europese commissie zal hebben te aanvaar
den. Intussen zal bij de onderhandelingen in Brussel 
sterk aan de verlening van grote bevoegdheden aan de 
Europese commissie worden vastgehouden. De raad verklaart 
zich met deze conclusie akkoord. 

Minister Klompé stelt omtrent Euratom de vraag 
of de produktie van wapens op gemeenschapsniveau niet 
mogelijk is. De Fransen achter dit niet aanvaardbaar, 
maar over twee jaar zou Duitsland dit recht toch nemen. 
Spreekster ziet daarom de gemeenschappelijke regeling 
als enige mogelijkheid om van deze politieke discrimi
natie af te komen. Minister Zijlstra ziet geen gemeenschap 
pelijke produktie van atoomwapens ontstaan. Men krijgt 
dit niet op expertsniveau gedaan, maar het zou op minis
tersniveau kunnen worden geprobeerd. Minister Staf is het 
eens met minister Klompé, dat de discriminatie niet te 
houden is. De minister-president concludeert, dat dit 
niet op dit ogenblik kan worden bereikt; het is politiek 
te gevoelig. 

De raad verklaart zich overigens akkoord met 
de onderhavige nota. 
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