
MEMORANDUM 

No: P . 1 0 5 4 

Van : Mr. C. L. W . FOCK 

Aan: £ e Minister-President. 

A 

Gisteren heeft de Commissie-Beyen ver
gaderd. Een groot aantal stukken was rondgezonden, 
waarmee ik U echter niet wil vermoeien. Het alge
meen "beeld van de "besprekingen in Brussel is als 
volgt: 

De gemeenschappelijke markt-besprekingen 
verlopen zeer bevredigend, bevredigender en reëler 
van inhoud dan ooit te voren. Het U bekende stuk 
van de KSG over de gemeenschappelijke markt heeft 
niet nagelaten invloed te hebben. 

Een van de grote geschilpunten zal zijn 
het buitentarief (Frankrijk zo hoog mogelijk, v/ij 
zo laag mogelijk). V/ij houden vast aan de term zo 
laag mogelijk, d.w.z. het Beneluxtarief. Een gewo
gen gemiddelde volgens de GATT zou nog aanzienlijk 
hoger uitkomen en naar mijn mening niet aanvaard
baar zijn. 

Automatisme of half-automat isme bij de 
afbraak van de binnentarieven is nog open. Duide
lijk is, dat naar mate het automatisme minder zou 
worden, de bevoegdheden van een eventueel supra
nationaal orgaan zouden moeten worden versterkt. 

Men is ook nog niet uit de kv/estie van 
de clauses de sauvegarde. De Belgen willen uit
sluiten, dat daarop een beroep kan worden gedaan 
bij betalingsmoeilijkheden. Ik geloof, dat dit niet 
doordacht kan zijn, aangezien dan een land, dat 
in zulke moeilijkheden komt, toch wegen open moet 
vinden om die moeilijkheden op te lossen. Die zou
den dan slechts in de financiële sfeer (zoals b.v. 
leningen of grants) kunnen liggen. 

Wat betreft het Investerings- en 
Readaptatiefonds voeg ik hierbij een correspon
dentie tussen de Ministers^Beyen en Mansholt. Ik 
zou dit stuk gaarne vóór t September terugkrijgen 
in verband met een vergadering in kleine kring 
hierover, waartoe de Commissie-Beyen heeft 
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besloten. Uw mening ter zake zou mij zeer helpen 
bij de besprekingen» Het verlenen van grants b.v. 
kan ik niet onderschrijven. Men kan toch de Neder
landse belastingbetaler niet belasten met de op
heffing van de achterlijkheid van bepaalde landbouw
gebieden in Frankrijk of Italië. De financiering 
zaL door die landen zelf moeten geschieden, eventueel 
met leningen van de gemeenschap. Overigens ben ik 
het meer met Minister Beyen eens dan met Minister 
Mansholt. 

De liberalisatie van het kapitaalver
keer ligt ook nog in de windelen. In de eerste 
plaats is het absoluut onnodig om onmiddellijk 
geheel te liberaliseren. In de tweede plaats 
is het de vraag, of een liberalisatie niet aan 
nationale voorschriften kan blijven worden gebon
den. De Nationale Banken zouden een zeker toezicht 
kunnen blijven uitoefenen, o.a. in verband met 
de kapitaalsbehoefte van het eigen land. 

De vervoerscommissie is nog nauwelijks 
van de grond gekomen. Evenmin als de klassieke 
energiecommissie, terwijl de sociale commissie 
enige practische suggesties in beschouwing heeft. 

Wat de nucleaire energiecommissie be
treft, komt men in toenemende mate tot de conclu
sie, dat dit geen onderwerp voor integratie binnen 
de 6 landen kan vormen. Zonder de grote atoomsplit-
sende landen heeft dit geen zin. Zoals U weet, heb 
ik van het begin af aan betoogd, dat ik niet be
grijp, waarom de nucleaire energie als juichende 
toon in de Messina-resolutie figureerde. Ik geloof, 
dat ik gelijk begin te krijgen. 

Bij herlezing van het bovenstaande zou 
men de indruk krijgen, dat de besprekingen toch niet 
zo erg vruchtbaar zijn. Ik heb echter de indruk, dat 
de gehele sfeer en de wijze waarop zij gevoerd worden 
beter is dan ooit. Men is aan het institutionele 
gedeelte in het geheel nog niet toe en daar zullen 
ook de nodige moeilijkheden rijzen. Veel zal daarbij 
afhangen van de formulering van voorwaarden, waaron
der op clauses de sauvegarde een beroep kan worden 
gedaan. Ik ben wel tot de conclusie gekomen, dat 
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de ministeriële bespreking in Noordwijk begin Sep
tember volledig prematuur is; zij zal thans maar 
1 dag duren. In verband met de reis van Adenauer 
naar Moskau zal Von Brentano niet aanwezig zijn en 
vervangen worden door Hallstein. Ik begrijp niet, 
waarom Minister Beyen zo'n uitgesproken voorkeur 
voor deze vergadering op genoemde datum aan de 
dag heeft gelegd. 

ft' P/8 
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