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Vanmiddag bezocht mij de Italiaanse Zaakgelastigde, f 
die gisteren een onderhoud met de Heer Schokker had 
over de constitutionele aspecten van de conferentie in 
Rome en thans van gedachten wilde wisselen over de 
economische aspecten. 

Het was duidelijk, dat de Heer Murari nog geen in
structie uit Rome had ontvangen over de tekst van onze 
artikelen, maar sprak op basis van de inlichtingen, 
welke hij na het gesprek, dat Eschauzier, Roman en ik 
in Rome voerden, uit Rome had gekregen. Hij herhaalde 
de vrij vage Italiaanse bezwaren tegen ons voorstel, 
welke voornamelijk neerkomen op het bezwaar om in het ver
drag zo minutieus te regelen hoe de gemeenschappelijke 
markt tot stand moet komen. Veel liever zagen de Italianen 
dat aan de Gemeenschap een duidelijke competentie zou 
worden gegeven voor het tot stand brengen van de gemeen
schappelijke markt. 

Murari herhaalde, dat de Italianen het met de alge
mene doelstellingen van de economische integratie geheel 
eens waren. Ik heb hem hierop het volgende gezegd. In 
de eerste plaats heb ik hem duidelijk gemaakt, dat het 
voor de Nederlandse Regering nu toch wel van zeer 
groot belang is de exacte reactie van de Italianen 
te kennen op de zeer concrete voorstellen, die wij op 
tafel hebben gelegd. 
In de tweede plaats heb ik hem gezegd, dat onzerzijds 
de overtuiging bestaat, waarvan wij ook niet zullen 
afwijken, dat een soort OEEC van zes landen geen enkele 
zin heeft. Wanneer men het over de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke markt en over het punt van de 
vermijding van een OEEC van zes eens is, dan blijven er 
twee reële mogelijkheden open: of men geeft een carte 
blanche aan de Conseil Exécutif ter verwezenlijking van 
de gemeenschappelijke markt, of men bepaalt bij ver
drag, hoe men deze gemeenschappelijke markt tot stand 
zal brengen. Ik heb hem gezegd, dat wij bepaald de laatste 
oplossing hebben gekozen en dat ik mij niet kan voorstellen, 
dat er vele anderen zijn, die de eerste oplossing zouden 
voorstaan. 

Uit zijn reactie bleek, dat de Italianen weliswaar 
in naam de competentie aan de Gemeenschap willen geven, 
raar voor het uitwerken van die competentie op vrijwel 
ieder punt de unanimiteit van de Raad van T'inisters eisen. 

Ik meende er goed aan te doen Murari te zegden, dat 
het mij onverstandig leek om te verbloemen, dat, zoals ik 
het begreep, er tussen de Italiaanse en Nederlandse opvatting 
zeer aanzienlijke en fundamentele verschillen bestaan. 
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