
de Minister—President 

Kaar aanleiding van bijgaand stuk over de Europe
se integratie van Minister Bey en soa ik het volgende op 
willen merken* 

Minister Bey en doet in z i j n begeleidende brief 
al uitkanen, dat h i j bepaalde bezwaren heelt tegen de in— 

v / houd van het stuk. ast de Belgische en Nederlandse ambte-
I naren hebben opgesteld. Ik moet eerlijk bekennen* dat ik 

niet begrijp hoe het mogelijk is» dat de Nederlandse amb
tenaren met het stuk asesara zijn gegaan en dit sou dan 
sok niet geschied zi j n * indien, saais ik b i j de eerste 
-aankondiging van de nieuwe plannen van Minister Beven heb 
voorgeteld, de zogenaamds Commissie—leven eerst eens 
had besproken wat wij eigenlijk wilden. ïïu i s het weer 
zo, dat. hoewel i s Ministers formeel niet gebonden zi j n . 
belangrijke wijslgingen op principiële punten tosh be
zwaarlijk aan te brengen s i j s . 

Wanneer man as bezwaren nagaat dan zijn s i j 
zeer verschillend van aard en gewicht. Hst gehele stuk 
maakt de indruk van oppervlakkigheid sa ds niets vermoe
dende lanar vraagt zich werkelijk af. of er i n de afge
lopen jaren aan deze onderwerpen niets i s gedaan* Est i s 
alsof men voor het eer et een stuk over ds economische i n 
tegratie leest sa alsof alle vaak eindeloze besprekingen 
vergeten z i j n . V or ssver i k dit onsystematische sn op
pervlakkige werkstuk begrijp heb i k i n concreto de volgen
ds opmerkingen. 

1« Zoals Minister Be en al in zijn begeleidende brief 
aankondigde i s de passage over ds directe verkiezin
gen "ongelukkig". Z i j i s ook wat ds plaats in het 
stuk betreft echter wel belangrijk. Het sal zeer moei
l i j k z i j n i n verband ast Spaaks instelling o.ii dsze 
passage te doen schrappen. 

2* Het valt op, dat ds uitbouw van de integratie vanuit 
de Solen SA Staalgemeenschap allerminst i s losgelaten, 
althans dat de aanverwante terreinen van de KSG het 
eerst en het uitvoerigst worden behandeld, t i j hst 
ook. dat niet de KSO-ap parat uur de behandelende i n 
stantie aal worden. Punt A 1, 2 en 3 handelen u i t 
sluitend hierover. Ik dacht dat de Begering oorspron
k e l i j k juist deze aanpak niet wilde en het valt mij 

* dan ook op. dat d i t verreweg het meest i s ui tge verit. 

"adat deze nota m getypt bleek mij» dat ds ambtenaren van 
Buitenlandss Zaken,die d i t stuk hebben meehelpen opstellen, 
hiertegen persoonlijk zeer grote beswaren hesbons s i j hebben 
~ tor onderhandeld met strikts instructies van Minister Bey en, 

WJ* s i ja aanbiedingsbrief wol helemaal merkwaardig aandoet. 
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Ik geef toe» Öat Minister Beyen in de laatste Minis
terraad reeds i a deze richting sprak. (Overigens i s 
hst duidelijk, dat de 4e - aangestreepte - paragraaf 
op blz.2 alleen slaat op het transport» dit werd a i j 
doe* Buitenlandse Zaken bevestigd)• 

3« I-s algeas&c seonoaisslts integratie die in punt B i a 
sea halve bladzijde wordt afgedaan» tent na het impo
sante "begin wel erg achteraan hinken. Afgezien daar» 
van Is ds forsulerlng van da voorwaarden die zouden 
•seten worden vervuld wal bijzonder slap sa weinig 
seggend» B r wordt slechts gesproken over "supprassion 
prog^sslvs des obstaclea sax lohangesrt in plaats van 
"afbraak van ds tarieven en opheffing van ds quanti-
tatieve restricties**» Bit i s das bepaald minder 
vergaand dan in da transportsector vzie hierboven). 

^oaclusia 
Br zou over dazs nota nog veel aeer te zeggen zijn 

?are het si s t * dat het naar mijn gevoel een buitengewoon 
slecht stuk l a en allerminst weergeeft da richting waarin 
naar ik bagrepea heb da Ministerraad oorspronkelijk dsza 
::aak aanhangig sou willen zien gemaakt. Indien de Benelux 
d i t stuk indient kan asn wel zeggen» dat Konnet voor een 
craat deal heeft gewonnen. 
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