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Gezien de korte tijd van voorbereiding la 

het niet wenselijk reeds thans te spreken over wat 

voor de definitieve periode zal gelden. Hen zal in ' 

analogie Bet het plan-Schuman (dat drie phasen kent) 

moeten beginnen met een overgangsperiode. Deze over

gangsperiode zal langer moeten duren dan in het 

interimrapport werd gesteld. Naar de mening der Be-r 

gering zullen gedurende deze overgangsperiode de 

in te brengen strijdkrachten hun nationaal karakter 

dienen te behouden. Dit betekent, dat zij administra

tief gesproken onder nationaal beheer blijven, doch 

operationeel ter beschikking zi jn van de Europese 

opperbevelhebber. Derhalve een onderscheid tussen 

beheer en gebruik. Dit administratief beheer brengt 

mede, dat kleding, voeding, bewapening en uitrusting, 

de pensioenregeling, kost winners vergoeding en, medi

sche controle, aanneming, Bevordering en ontslag 

enz* naar nationale normen zullen geschieden en dus 

uit het nationaal budget* Voor een "budget comraun" 

gedurende de overgangsperiode komen in aanmerking 

de uitgaven voor gemeenschappenjke organen , zoals 

b.v.staven, gemeenschappelijke stafscholen e.d. en 

wellicht de uitgaven voor gemeenschappelijk te houd ei 

manoeuvres. Bij dit alles zal uiteraard gestreefd 

kunnen worden naar een gelijke regeling van dienst

tijd, organisatie en samenstelling der eenheden 

en wellicht nog andere zaken. Ds hiermed* verbonden 

deviezenkwesties sullen nader door de adviescommis

sie worden nagegaan. Hierbij zou kunnen worden ge

streefd naar svenwicht tussen de land en door com-

penserlngsafspraken. Over voorstellen op dit punt 

zal ook de Raad van Ministers (eonsiil) moeten oor- ; 

delen. 

Voor wat de definitieve periode betreft 

zal ten aanzien van budgetairs aangelegenheden una

nimiteit in ds Baad van Minister in elk geval als 

noo#dzakelijke voorwaarde moeten worden gesteld. 

Ds positie van de nationale parlementen zal nader 

moeten worden bezien. In het aOgeme<m mssten wij 
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ons thans op regelingen voor de definitieve periode 
slechts vastleggen onder voorbehoud dat daarover ge
durende de overgangsperiode nader zal kunnen worden 
overlegd, 

Be nota van de Adviescommissie zal door 
deze ooccaisaie nog nader herzien moeten worden in 
verband met het bovenstaande* Daarna kan terzake 
nader beraad plaatsvinden o.a. ook Inzake de kwes
tie van het stellen van financiële limitea. 


