
De Heer Voorzitter der Nederlandse delegatie 
ÏÊ -_5-HÉïË222ï?ïÊ{?ïiÊ_2YË^_^? Europese Gemeenschap 

Betreft: Besprekingen te Parijs op 12 December 1953. 

Hierbij moge ik aan U.E. rapporteren over hetgeen ik op 

12 dezer na afloop van de bijeenkomst van het Comité de Di-

rection heb verricht. Als achtergrond moge ik nog even be

vestigen, wat het Comité de Direction heeft besloten. 

I. COMITÉ DE DIRECTION. 

Nu Nederland van 8 December j.1. tot 10 Maart a.s. naar 

toerbeurt de voorzitterschappen vervult, werd de vergadering 

door U.E. gepresideerd. 

Op Uw voorstel werden drie commissies ingesteld, een 

institutionele en een economische commissie en een commissie 

voor de zaken der Europese verkiezingen. De commissies onder

houden onderling contact en kunnen desgewenst gecombineerde 

vergaderingen van 2 of 3 commissies houden; zij kunnen sub

commissies belasten met bepaalde problemen. De leden kunnen 

door landgenoten worden vervangen en door experts worden ver

gezeld. De commissies bespreken de punten, waarop reeds aocoord 

bestaat en ook de punten, waarop nog geen overeenstemming werd 

verkregen; zij ontwerpen zo mogelijk teksten voor de artikelen 

van het Verdrag (Statuut). De leden houden hun eigen Chef de 

Délégation op de hoogte; de voorzitters brengen mondeling ver

slag uit in de vergaderingen van het Comité de Direction. 

De heer Riphagen werd benoemd tot voorzi tter der insti

tutionele commissie, terwijl ik met de leiding der economische 

commissie werd belast; Nederland zal de voorzitter der derde 

commissie aanwijzen. De heer Riphagen en ik werden uitgenodigd 

op 12, 14 of 15 dezer een eerste vergadering onzer commissie 

te houden, waarin werk-data en werk-schema zouden moeten wor

den vastgelegd; als data werd in principe afgesproken, dat men 

zal beginnen in de week van 4 Januari en dat de voorzitters 

voorlopig mondeling zullen rapporteren ter vergadering van het 

Comité de Direction op 28-30 Januari. 
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Ter vergadering gaven de zes delegaties aan, welke hunner 

leden de onmiddellijk na de vergadering te houden eerste bij

eenkomst der institutionele .commissie zouden bijwonen. Toen 

U.E. hetzelfde vroeg betreffende de economische commissie, 

bleek behalve Nederland niemand voor de aanwijzing van een 

economische afgevaardigde te hébben zorggedragen- de aangele

genheid werd vervolgens aan mij ter bespreking met de secreta

ris overgelaten. 

Op voorstel van de heer Benvenutti werd besloten, dat de 

Ministers zullen worden uitgenodigd de notulen van de Minister

conferentie van den Haag vast te stellen, opdat die als offi

cieel document zullen kunnen worden beschouwd. 

1 1 • ft'iIJN BESPREKING- MET DE HOOFDENEER DELEGATIES. 

Onmiddellijk nadat U.E. de vergadering had gesloten, heb 

ik achtereenvolgens alle Hoofden van Delegaties gevraagd, of 

zij niet iemand konden afvaardigen naar een onmiddellijk te 

houden bespreking en zo neen, wanneer dat dan wél het geval 

zou kunnen zijn. De Belgische, Luxemburgse en Duitse voorzit

ters antwoordden, dat het eersteniet mogelijk was en dat zij 

op het tweede niet konden antwoorden, omdat inter-departemen-

taal nog niet was beslist, hoe de taken zouden worden verdeeld. 

De Italiaanse voorzitter gaf betzelfde antwoord, eraan toevoe

gende, dat de moeilijkheid was, dat de heer Prato, die te Rome 

de economische werkgroep had geleid, een andere functie had ge

kregen en dat aanwijzing van een opvolger nog niet was bespro-£ 

ken. De heer Parodi zeide mij, dat ik wel zou begrijpen, dat 

de Franse Regering deze aangelegenheid moeilijk vond, ook al 

omdat het verloop van het economische gesprek sterk zou af

hangen van wat de komende Franse Regering zou wensen; bij vroeë 

mij daarvoor begrip te hebben en er in elk geval voor te wil

len zorgdragen, dat de economische discussies in Januari zouden 

aanvangen met een algemeen gesprek over de basis van de pro

blemen, in aansluiting op het gesprek te Rome, opdat men niet 

reeds in begin Januari de teksten der betrokken artikelen zou 
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behoeven aan te snijden. Ik heb de heer Parodi geantwoord, dat 
ieder uiteraard de Franse moeilijkheden kende en dat stellig 
ieder graag bereid zou zijn de basis van het economische vraag
stuk diepgaander te bespreken dan te Rome, welke bespreking te 
Rome ook naar Nederlandse opvattingen de diverse voorstellen 
niet voldoende tot hun recht had laten komen ..... doch dat dit 
uiteraard niet kon betekenen, dat men nu een stap terug zou 
willen of kunnen zetten. Met toestemming van de heer Parodi 
sprak ik vervolgens met zijn delegatie-lid Wormser, die te 
Rome economisch woordvoerder voor Frankrijk was geweest. De 
heer Wormser zeide mij, dat hij in al zijn antwoorden aan mij 
uiterst vaag zou moeten zijn. Ik kreeg de indruk, later d'. or 
de secretaris Calmes bevestigd, dat de heer Wormser, die pas 
laat ter vergadering kwam, pas op het allerlaatste moment uit 
zi jn-werkkamer was geroepen en daarover gebelgd was. Mijn ge
sprek met hem bleef dan ook geheel in het vage. 

Wel vonden alle voorzitters goed, dat ik voor de econo
mische oommissie dezelfde data voorstelde als de institutionele 
commissie zou vaststellen en dat ik schriftelijk suggesties 
voor een werkschema zou doen. 

III. VERGADERING DER INSTITUTIONELE COMMISSIE. 
Met goedvinden van de heer Riphagen woonde ik vervolgens 

de vergadering der institutionele commissie bij. 
Deze commissie deelde haar werk in vier punten in, waar

van de algemene aanduiding de volgende is : 
1. l'organisation executive 
2. la Chambre Haute 
3. relations entre les communautés existantes et la 

Communauté européenne 
4. l'organisation judiciaire. 
De financiële vragen zullen in hun formele strekking tot 

de institutionele punten behoren, materieel worden zij als 
economische vragen beschouwd. De institutionele commissie van 
.haar vergaderingen aan op 7 Januari te 10 uur. 
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Tussen 20 en 24 Januari zullen de institutionele en de 
economische commissie een gecombineerde vergadering houden om 
bun voorlopige conclusies te bespreken ter voorbereiding van 
het interim-rapport aan het Comité de Direction op 28 Januari; 
de institutionele commissie wil dat rapport liever schrifte
lijk dan mondeling uitbrengen, met mondelinge- toelichting van 
de voorzitter. 

IV. MIJN BESPREKING MET DE SECRETARIS. 
Vervolgens had ik een uitvoerige bespreking met de heer 

Calmes, aan wie ik verzocht omgaand een brief tot de zes hoof
den van delegaties te willen richten, waarbij zij worden uitge
nodigd hem cp korte termijn te doen.weten, wie hun lid (even-
tueel: leden) der economische commissie zal (zullen) zijn en J 
welke experts zij medebrengen of beschikbaar houden; en waar
in verder ook voor de economische commissie de aanvang 
van het werk wordt gesteld op 7 Januari te 10 uur, Quai d'Orsay. 
De heer Calmes zal aan mijn verzoek voldoen, doch hij achtte 
het beter, nu nog niet expressis verbis voor te stellen, dat 
men van 7 - 2 8 Januari continu zal doorwerken: de economische 
commissie zou dat z.i. beter op 7 Januari zelf kunnen bespre
ken, ofschoon hij het wel met mij eens was, dat het wel nood
zakelijk zal zijn. 

Moeilijker was de zaak der agenda. De heer Calmes was het 
met mij eens, dat na het haastige werk, dat door de opzet te 
Rome en het tijdgebrek van de heer Prato aldaar toen was ver- m 
richt, een kalme overall discussie nodig zou zijn, temeer, nu 
gebrek aan "uitpraten" over de beginselen zich in alle verde
re punten te Rome reeds had gewroken en bij voortwerken zou 
blijven wreken. Ook hij meende, dat forceren de zaak zou scha
den en de Fransen zou prikkelen. Hij meent niet, dat op den 
duur overeenstemming met de Fransen mogelijk is, doch meent, 
dat haastig manoeuvreren meer zou bederven dan redden. Uiter
aard moeten wij er wel aan vasthouden - ook naar zijn mening, 
dat de punten van accoord van Rome vastgelegd blijven, wat ove
rigens reeds is geschied, doordat men in Den Haag het rapport 
van Rome tot officieel stuk heeft verklaard. 
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De Duitsers hadden mij onderhands bijgaand voorstel voor 
een agenda gedaan, waartegen ik echter het bezwaar had, dat het 
- stellig met het oog op de Fransen - niet gebaseerd was op het 
rapport van Rome, dat ik niet wil loslaten. Ik zeide hun dat 
niet, doch empocheerde het stuk zonder Gommentaar; er was toen 
trouwens ook geen tijd voor commentaar. 

Mijn uitgangspunt, door de heer Calmes gedeeld, is, dat 
wij moeten aansluiten op wat O.E.E.C., E.C.E. en Raad van Europa 
reeds jarenlang over de gemeenschappelijke markt hebben verkon
digd., opdat het groeiende misverstand uit de weg worde geruimd 
alsof Nederland in het plan-Beyen met zijn approach via het 
goederenverkeer zich louter op Nederlandse exportbelangen zou 
hebben gericht. Daarna worde dan het grote probleem besproken 
van de verhouding tussen het goederenverkeer en de aanpassing 
der nationale producties (sauvegarde) en een zekere onderlinge 
aanpassing tussen de nationale economische politiek en de ge
zamenlijke politiek (harmonisatie); en tevens de vraagstukken 
van het vrij verkeer van kapitaal, diensten en personen. Ver
volgens kan worden nagegaan, hoe uit de deel-integratie (K.S.G., 
E.D.G.) vanzelf de algemene integratie wordt uigelokt. En dan 
schijnt het ogenblik te komen - wat ik in de Duitse voorstellen 
mis - van concretisering op de te Rome bereikte basis. Het 
schijnt mij mogelijk zulks in eerste lezing vóór 28 Januari 
door te nemen, doch uiteraard kan ik nog niet beoordelen, of 
zulks te optimistisch gedacht is. 

De heer Calmes zal in deze geest een voorstel voor een 
werkschema aan de Hoofden der delegaties doen, als bijlage bij 
zijn opgemelde brief. 

Zéér hoop ik, dat U.E. het met mij eens zal kunnen zijn, 
dat dit in de gegeven situatie een realistische opzet is en 
dat ik de zaak te zeer zou hebben geforceerd door een vergade
ring vóór Kerstmis te eisen: zo een bijeenkomst zou op zijn 
minst zeer onvolledig zijn geweest. 
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V. SLOT. 
Ik sprak met de heer Calmes af, dat ik hem op korte ter

mijn de stukken van O.E.E.C., E.C.E. en Raad van Europa zal op
geven, welke voor het eerste punt het meest geschikt zijn: ik 
meen, dat dat de jaarrapporten van de beide eerste lichamen uit 
begin 1953 zijn en enkele Resoluties van Straatsburg. 

uiteindelijk zal het werk m.i. moeten worden ingepast in 
het ontwerp-Statuut der Assemblee ad hoe. Ik stelde zulks ech
ter in mijn voorlopige agenda nog niet voor. Misschien is dit 
een punt voor de vergadering van het Comité de Direction, daar 
het ook de andere commissies geldt? 

Met het goedvinden van U.E. zal ik Minister Beyen de 
vraag voorleggen, welke samenstelling aan het Nederlandse eco
nomische team te Parijs moet worden gegeven, waarbij ik aan 
Z.E. zal overbrengen, dat U.E. zo sterk mogelijke beperking in 
het aantal der permanent-aanwezigen gewenst acht. Daarbij zal 
dan ook wel de vraag rijzen, of ook bij dit komende studie
werk, gelijk tot heden steeds het geval was, de voorzitter der 
betrokken commissie tevens woordvoerder vcor zijn delegatie 
moet (kan) zijn. 

Ik neem aan, dat U.E. geen bezwaar heeft, dat ik afschrift 
dezer notitie niet alleen zend aan de Ministers Beyen en Zijl
stra, doch ook aan de leden van de Commissie-Beyen en van haar 
economische sub-commissie, nu met name hetprobleem der "harmo
nisatie" in Nederland nog verder moet worden bestudeerd. Te
vens zend ik copie aan de heren Riphagen en Italianer. 

J. Linthorst Roman. 

14 December 1953. 
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