
MEMORANDUM 

1-;0. 244 
Van: Drs, E, H, va n der 71 (DGEM) 
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Onderwerp: Verhouding Gemeenschappelijkbn- Jd.c 

Markt - Atoom-integratie ~JÓ' ~~ 
S-~/M' 171a... 41ft I 

Binnenkort zullen de zes Llinisters bijeenkomen t 
bespreking van het werk van de expert- commissies in sael. 
Over de uiterst belangrijke vraagstukken , samenhangende met 
Euratom , zal U of reeds een advies hebben bereikt of birillen
kort- bereiken . 

~/~ Ik zou U in deze notitie graag het ~robleem ter 
.~ ovenveging ~illen geven hoe onze houding zal moeten zijn 
, . ~o~p~et betrekk1ng ~ot de voortgang op het gebied van de atoom-

f ~ .~ integratie en d1e op het punt van de Gemeenschappelijke :.:arkt. 
~ Het is naar mijn mening zonder meer duidelijk, 
~ A...t. t.. dat het accent van de besprekingen van de Zes mede door de 

~ II ~J,~ ~~iten gouvernementele activiteiten, zeer sterk zal komen te 
.~f7 ~~-/~ggen op het vraagstuk van de atoom- energie, en in zijn meest 
'1' /~h7tCtrVv0ngecompliceerde vorm doet zich onmiddellijk de vraag voor in 
~. I ~ hoeverre onze bereidheid tot medewerking aan de Euratom- gedachter 
7/~ ~~ afhankelijk moet worden gesteld van parallelle resultaten op 

ti t~1 !" .I " het gebied van de Gemeenschappelijke IIlarkt . 
~ . . Ik laat bij deze beschouwing onze houding ten aanzien 
f-'Îi' van de Euratom- vraagstukken als zo danig llcl'l terwege , maar ik 
~I I~~ neem als werkhypothese aan , dat de Nederlandse Regering ten 
./_ ,..:. principale bereid zal worden gevonden om de Euratom- gedachte 
~ "" ~~ ~te steunen . 
~ fit '~f'd Hoewel er formeel geen verschil bestaat tussen 
. ~. ! d~~èhandeling van de vraagstukken der Gemeenschappelij ke 
II~ ~ ~. (Markt en die der atoomenergie in het kader van de bes prekingen 
~ ~ I te Brussel, s t aat toch wel vast , dat men op het pW1t van de 
á-\3" r atoomenergie sneller voor beslissingen zal worden ges t eld en 

snel ler in staat zal zijn om beslissingen te nemen dan ten 
aanzien van de problemen van de Gemeenschappelijke Markt. 

t. Hoe gecompli ceerd de samenwerking op atoomgebied ook is, 
~~·ra ,v ze is altijd nog relatief eenvoudig vergeleken bij de duizeling-
A /l;. t:... .~. wekkende prOblematiek van de Gemeenschappelijke Markt. Bovendiel: 
?~ r~~-r7 mist de Gemeenschappelijke Markt , zoals hierboven reeds gezegd , 
~ ~ de specifiek politieke impuls van het Euratom- project . 

~ tf h ( Bij deze hele kwestie is het natuurlijk van groot 
~_ b~g om te taxeren hoe het met de kansen van de Gemeenschap-
rnt.!'tA «t.....IIet ...pelijke Markt staat . Hoe dichter men bij het werk z it ~ ho~ gro t e:l 
at~ ~ L de speculatie . Ik geloof echter , dat het niet onvoorz~cht~g is Je noch getuigt van pessimisme om te stellen , dat garant~es . 
~~~ZLten aanzien van de Gemeenschappelijke Markt in ieder geval ~n 

tJr I L.. ',. //1 ,de timing slechts. bere~~baar zullen zi jn, i ndien wi j daarvoor 
, rr..{..<..t.a ~en zeer geru1me t1Jd nemen . 

It.v /~L:, PtJtk-"~ Men kan wel stellen, dat er een vrij d Lli delij k rappo:~t 
{A~~~~e Brusselse Expert-Conferentie ter tafel ligt, maar da t w11 

~ 337Ç)2-'S3-22 

© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2847
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00775



MEMORANDUM 
-2-

Van : Drs. E. H. van der Beugel (DGEM) 

Aan: 

Onderwerp : 

I :58792- '53-22 

niets zeggen omtrent de uiteindelijke resultaten. Ik ver
wacht dus , dat de atoomzaak eerder en duideli jker aan de or de 
komt dan beslis s ingen ten aanzien van de Gemeenschappeli jke 
Markt . 

Wanneer het deze Franse Regering wel moch t l ukken 
een Euratom- project door het Franse Parlement te trekken, 
dan lijkt het toch wel heel optimistisch om te veronderst ellen , 
dat men tezelfder tijd de veel gevoeliger kwestie van de 
Gemeenschappelijke Markt zou kunnen acceptereno Tegen die 
tijd zal toch op het kaartje van de Heer Guy Nollet zeker he t 
predicaat "ancien Président du Conseil" prijken . 

In onze conce ptie past het om onze bezwaren tegen 
de sectorsapproach evenzeer te l a ten gelden ten aanzien van de 
atoomenergie als ten aanzien van andere deel-integrat ies, 
hoezeer ik ook erken , dat de kwestie van de atoomenergie ee~ 
zeer s p ecifiek aspect h eeft en hoezeer het ook bekend is, dat 
het Gemeenschappelijke Markt -aspect van de a t oomenergie een 
r el a tief onbelangrijk onderdeel van de pro blematiek is. Vas t 
staat echter toch, dat het overdragen van een stuk so uver ei
niteit a an Euratom het overdragen van bevo egdheden i nhoudt 
in een bepaalde economische sector . ~aarbij gelden a l onze 
bezwaren tegen sectorsapproach, die n i e t a lleen onze bezy'arer... 
zijn , maar die door het werk in Brussel veel me er geme engoed 
zijn geworden bij de a ndere delegaties . Dit gel d t temeer 
nu steeds meer stemmen opgaan , d ie zeggen, da t het onjui st zou 
zijn de KS G, die een zo gr oot deel van h et en ergi e- beleid 
beheerst , nie t af te ronden naar het to tale ene r gie be leid , 
waar onder dan de uiteindelij k e atoomenergie-opwekkir~ zou 
moeten worden begrep en . lij zouden dan naar een zeer ingrijpe~de 
deel-integratie toewerken met alle bezwaren van dieno eer 
intellectueel gesproken, zou onze houding daa r om moe t en zij n : 
akkoord met de Euratom-gedachte (natuurlijk alles onder het 
voorbehoud , dat de Nederl andse Regering daartoe bes l ui t) mi t s 
men ons concrete toezeggingen op het gebied van de Gemeen
schappelijke Markt kan doen . 

In dit geval echter hebben wij hela as n iet IDet een 
intellectueel probleem te maken , maar met politieke reali
teiten. En de bovenomschreven divergenties t uss en de druk 
op de ' atoomintegratie en de druk op de Geme enschappel i j ke ~rkt 
zullell ons als een rea liteit worden gepresente erd . 

Tot zover de anal y se . Moeili jker is de oplossing van 
dit pro bleem. Het zal, naar mij dunkt, zonder meer mogelijk 
zijn om in welke resolutie van de zes Mini sters dan ook , 
die zich uitspre ekt ove r de a t oom- s amenwerki ng , een volzin 
over de Gemeens chappeli jke Markt op t e nemen. Het za l zelfs 
wellicht mogelijk zijn - hoewel i k dat nog n i et i n zijn geheel 
kan bekij ken - om een Regeri ngs conferentie, welke de Euratom
gedachte zal uitwerken, par allel t e doen ver l open aan een 
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Regeringsconferentie , die de gedachten over de Gemeenschap
pelijke Markt uitwerkt . De resultaten zullen echter niet 
parallel lopen. 

De keuze , waarvoor wij waarschijnlijk zullen worden 
gesteld , is dan ook naar mijn mening deze . 

Eén mogelijkheid is om onder het bekende motto ft~ik 
in , het is winter" (hetgeen seizoenmatig nog ju.ist is oOk)
alle~6p het gebied van de samenwerking tussen de Zes binnen 
te halen , onder het uitspreken van gebeden voor de toekomst 
van de Gemeenschappelijke Markt , en dit binnenhalen te en
cadreren in zo stevig mogelijke uitspraken over de wense
lijkheid van de Gemeenschappelijke Markt . 

De tweede mogelijkheid is om stringent vast te 
houden aan ons intellectueel juiste verlangen en geen af
spraken op het gebied van de atoomenergie te effectueren 
zonder dat afspraken op het gebied van de Gemeenschappelij Ke 
Markt tegelijkertijd worden gemaakt . 
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