Nota voor de Heer Minister.

In aansluiting op de mededeling van <
die ik U reeds telefonisch overbracht zou *k U willen
voorstellen een wijziging san te brengen i ] het conce]
Aide emoire, dat gevoegd is bij de R.E.A. nota van
7 Mei no. DIO 1294.
"Aan de huidige tekst zou een =linea kunnen worden
toegevoegd die als volgt luidt:
"'Teneinde bij de bestudering van de mogelijkheden
voor een communauté eurooeéene volledig profijt te kunnen
trekken van de ervaringen opgedaan bij de behandeling
in verschillende Europese landen van het verdrag,betreffend<
een communauté'europeenne voor kolen en staal verdient
het naar de mening van de Nederlandse Regering aanbeveling
de hierbovenvermelde conferentie van.Ministers te doen
plaats vinden zo spoedig mogelijk na de ratificatie van
dit verdrag." •
• ITeze aanvulling heeft het voordeel dat de Franse
Regering wellicht ontkomt aan de druk die thans van
verschillende zijde wordt uitgeoefend, om de landbouwintegr;
in de O.E.E.C. te behandelen, hetgeen zou meebrengen dat
Monnet, voor wie een behandeling buiten de O.E.E.C. conditi»
;ine qua non is, zijn medewerking aan het Franse Plan niet
zal geven. Bovendien staat de franse Regering aarzelend tegenover
een Ministersconferentie over Frans landbouwolan nog voor de
verkiezingen.
Door dit uitstel spelen wij dus inderdaad op een Franse
kaart. Idt beeft enig nadeel omdat wij daardoor zelf op uitat
van een bespreking over de Europese landbouw aandringen.
Het voordeel is echter, dat wij een behandeling in de O.E.E.C
- die tot geen enkel resultaat kan leiden - thans vermijden
en daardoor medewerking van Monnet openhouden,
Het komt mij voor dat dit voordeel groter is U. ö. li 116 u
nadeel.
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