
MEMORANDUM 

No: F 780 

Van: Mr. C. L. W. FOCK 

Aan: de Minister-President 

Ik heb thans de tot dusverre ontvangen stukken 
betreffende de Europese integratie bestudeerd. Vandaag 
wordt te Parijs het eindrapport, dat aan de Ministers 
zal worden uitgebracht, vastgesteld, waarover eind Maart 
de zes Ministers in Brussel bijeen zullen moeten komen. 
De inhoud van dit eindrapport is uiteraard hier nog niet 
bekend, doch het is wel uit de tot dusverre ontvangen 
stukken duidelijk in welke richting dit rapport zal gaan. 

Ik kan niet zeggen, dat ik het gevoel heb, dat 
veel voortgang is gemaakt. Op institutioneel terrein is 

p de grote tegenstelling ontstaan in verband met het Frans-
Duitse voorstel over de Chambre des Etats. Op alle moge
lijke andere punten is het veelal zo veel hoofden zo 
veel zinnen. 

Wat het kiesrecht betreft doet de ontwikkeling 
vermoeden, dat een enigermate bevredigende oplossing in 
Nederlandse zin beslist niet zal worden bereikt. De Ita
lianen willen helemaal niets voorgeschreven hebben en de 
anderen slechts aanbevelingen, waarbij het woord"propor-
tioneel" nog zo veel mogelijk moet worden vermeden. Van 
het Nederlandse standpunt terzake komt naar mijn mening 
dan ook niets terecht. 

Wat het economische betreft ziet de ontwik
keling er ook weinig vrolijk uit. Nog steeds willen de 
Fransen helemaal niets, terwijl de Duitsers en zeker 
ook de Belgen de accenten toch wel heel anders leggen 
dan wij. Een realisering van het plan-Beyen lijkt - ten
zij de wonderen de wereld niet uit zijn - uitgesloten. 
Minder vergaande "automatiek" op economisch terrein, 

^ mits het Nederlandse doel zuiver gesteld blijft, zou 
nog min of meer acceptabel kunnen zijn, indien het su-
pra-nationale karakter van de Gemeenschap boven alle 
twijfel was verheven, waardoor deze via eigen ontwikke
ling op supra-nationaal gebied de gestelde doelstellin
gen langzamerhand z&U kunnen verwezenlijken. Waar aan 
het supra-nationale karakter aan alle kanten wordt ge
tornd door de verschillende voorstellen op institutio
neel gebied, is ook dit aspect van de ontwikkeling voor 
Nederland onbevredigend. 

Het is mij bekend, dat Minister Beyen de Fran
sen heeft doen weten, dat hij zich voor zou kunnen stel
len, dat een uitstel van de Ministersconferentie van eind 
Maart de Fransen welkom zou zijn, o.a. in verband met 
eventuele Franse plannen om de ratificatie van de EDG 
voor de Geneefse conferentie ter hand te nemen. Niet is 
bekend wat hierop de reacties zijn; mochten de Fransen 
de EDG-ratificatie eerst na afloop van de conferentie 
in Genève willen trachten te bewerkstelligen, zo is 
te verwachten, dat de EDG in Frankrijk eerst na de zo
mer aan de orde zal komen, daar er reeds berichten zijn, 
dat Geneve vier maanden gaat duren. 
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Onder de hierboven geschetste omstandigheden 
lijkt het bijzonder weinig zin hebben voor ons land om 
de Ministersconferentie eind Maart voortgang te doen 
vinden. Immers: 
a. de EDG zal dan nog niet in Frankrijk zijn behandeld, 

zodat een wijziging in onze richting van het Franse 
standpunt ten aanzien van de Europese Gemeenschap 
dan niet verwachtbaar en mogelijk is; 

b. er van de dan ter tafel liggende voorstellen nauwe
lijks gezegd kan worden, dat zij ons enige bevredi
ging schenken; 

c. het gevaar bestaat, dat Duitsland voor de zoveelste 
maal zal trachten Frankrijk ter wille te zijn om de 
EDG- in Frankrijk meer kans te geven. 

Ik kan mij voorstellen, dat het niet gemak
kelijk voor Nederland is om zelf uitstel van de Minis
tersconferentie eind Maart voor te stellen. De vraag 
is echter of in verband met het bovenstaande onders
hands niet zo veel mogelijk zal moeten worden gedaan om 
te trachten dit toch te bewerkstelligen. Mocht dit be
reikt worden, dan zou er veel voor te zeggen zijn het 
eindrapport, dat in bespreking had moeten komen eens 
enige tijd te laten liggen, totdat de internationale 
toestand en met name de kansen van de EDG zich zullen 
hebben verduidelijkt. 

Indien het niet mogelijk blijkt de Ministers
conferentie eind Maart voor onbepaalde tijd te verdagen, 
zo meen ik, dat onzerzijds zal moeten worden getracht 
zo weinig mogelijk beslissingen op deze conferentie te 
doen forceren en slechts de verschillen in de onderschei
den voorstellen te constateren. Ook dan lijkt het mij 
gewenst de werkzaamheden voorlopig te laten rusten, 
daar de politieke factoren, die in de komende maanden 
zullen spelen ongunstig zullen zijn voor de Nederlandse 
opvattingen ten aanzien van de criteria, waaraan een 
politieke Gemeenschap zal moeten voldoen. 

Ik zal gaarne vernemen of U de gedachten in 
deze nota - waarin ik alle details heb vermeden - kdnfc 
onderschrijven, in welk geval ik met Buitenlandse Zaken 
een en ander in de bovenstaande geest zal bespreken, 
teneinde te zien of tijdelijke stopzetting en uitstel 
niet bereikbaar zijn. 

8 Maart 1954 
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