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Hierbij een korte notitie 
over Europese integratie. Eén gek kan meer vragen dan 100 
wijzen kunnen beantwoorden. Toch leek het mij nuttig 
de vragen die met name bij ons laatste gesprek naar 
voren kwamen eens op te schrijven. Misschien kan 
dit van enig nut aijn bij het verder uitwerken van 
een werkschema. 
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I 

De oltU'>' li. .... • ..Vlik . 

Op grond van de laatste berichten 
uit Frankrijk kan wel aangenomen worden dat hot chuman Plan 
in »3« loop V-in de a nv cember en Januari in alle Parienenten 
geratificeerd zal worden* Mot enig optimisme mag nien vervolgens 
veronc!er^tellent dat ook het /leven PI n, zij het in een gemiti
geerde vorm, er komen zal* e vraag doet -iich voor : wat dan ? 
Het lijkt ongewenst verder voort te gaan net nu eens dit en dan 
weer een ander plan, zonder dr:t een vr te lijn gevolgd wordt. 
Het moet zeer waarschijnlijk geacht worden dat toneer een va -te 
lijn en een duidelijk aangegeven doel, men op steeds rotere 
vreer3t inden aal otuiten* D© gebourteniscen van dn la.tete eken, 
met name in °traatsburg, hebben de Britse positie no,- eer eens 
buitengewoon duideüjk genaakt* liet Continent weet thans vol
strekt zeker dat ingeland niet op voet van gelijkheid aan elke 
integratie dan ook aal deelnemen, coch wel tot samenwerking 
bereid is* 

Uit alles wat er de la tste tijden op het Continent ^elve 
ovar verder© integratie ie gezegd blijkt wel dat er een groot 
gevaar bestaat voor oteeds toenemende verwarring* Het ene plan 
tra het andere wordt in .r- tuour,; 1 nceen:. Het is bepaald 
noodzakelijk dat er klaarheid komt over de verder te volgen 
koers, aangezien anders de verwarring der geesten een gevaar 
goat opleveren voor de nogelijknoid om verdor te gaan* Het lij* 
daarom dat er thans twee dingen boven .1 noodzakelijk *.ijn m. 
de beweging -ot uropese integratie verdere voortgang te doen 
aaken t 

ten eerste : de opstelling van een het gehele probleem om
vattende "plan de campagne" voor de verdere inte
gratie { 

ten tweode : uitwerking van de vorm van samenwerking met -ngÉ» 
land* 

./• 

NA, 2.11.57 (Arch. DIO/LVV) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 675



Het ia gaad on het -oei v n * 

Europese integr tie nog eens duidelijk voor ogen te etellen » 

dit doel is de n e uropese into r tie deelnemende landen 

weer een 1 n r cLtige economie te ^even en se daardoor in 

staat te «tellen, invlaaa" ap da wereldpolitiek te doen her

krijgen. Bij it H e s ie de economische integratie priaaljr. 

Imaiero op den duur kan alleen e«n ebi. c t over een ge zonde en 

kr-tchti^e -conomie o • -chi'-'t. een sterke politieke invloed 

uitoefenen, on i :na k.n*l een tijd laag teren op een ouöa 

reputatie en een Listoriach prestige, doch dit aal zelden 

lang kunnen uren. duropa kan dmerika niet ^ositief beïnvloeden 

aolang het economisch niet in staat is op igen benen te staan. 

Haagt de economische integratie, dia alleen het fundament kan 

leveren voor een krachtige buiten! n e politiek, ia het van 

belang dat Saropa ook op het gebied van deze buitenlandse poli

tiek de ..ogelijkheid krijgt als aen eenheid naar buiten op te 

tredan. Bit betekent echter bepaald niet dat het noodzakelijk 

,ou :ijn e gehele buitenlandse politiek met alles wat erbij 

hoort te integreren. In da Verenigde ïiaties bijvoorbeeld is het 

van weinig of geen betekenis of het europees Continent met 

zes of «at 4én Beleg;tie optreedt, anneer Lot op daa daar la 

de richt ia; v n één Delegatie g»atf bahoeft daar geon beswaar 

tegen te bestian. re oprichting v n ren doder tie is echter 

zo 'n moeilijk proces, dat het van het grootate belang is om 

zich bij het begin tot het essentiSle te beperken. V muit dit 

oogpunt gezien, la het voorlopig alleen belangrijk d-.it de aea 

landen in de orginin v n co NATO, waar tenslotte over de politiel 

van het eaten beslist wordt, als een eenheid kunnen optreden. 

Hieronder zal hierop nog nader worden ingegaan. 

Het ie echter, om ~„ot een zo beknopt en zo duidelijk ao^e-

11 jk pro noma voor eau pese ederatie te komen, van belang 

noe eens duidelijk vaat te «tellen, dat da grondslag v*n alles 

moet zijn : .;c moui . i c L o ino- r tie. aa amt de politieke t ken di 

da feder.tit* zal hebben te verrichten in de eerste pla te en voo 

a/e 

oei vxii ^ öuro^eee MlUüT ' 
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het allergrootste gedeelte uit deae econoEa.sch« integratie 
voortvloeien, e ene m^rkt, door de economische int r tie 

geschapen, k n alleen in stand blijven wanneer organen ge

schapen ,ijn voor een gemeenscha olijk oorsomlech en mone

tair beleid, 'it best t een i'-ekere tendentie bij de ''traatahurrer 

om .uropüse politieke organem voor allerlei zaken die 

minder essentieel zijn op te richten. Deze tendentie is ge

vaarlijk omd t het probleem daardoor vrijwel onoplosbaar 

\fordt. Bij het vaatatellen van de politieke taak moet ^us 

steeds weer de vraag gesteld worden s is het voor het bereiken 

van het bovenaangegeven doel essentieel oat deze taak niet 

meer door óe 1 nden afzonaeriijk, maar door de federatie 

wordt verricht ? 

III 

fat lm 02 

UiV: ng • ,;unt van het streven naar 

econoaiache integratie la de overtuiging èit c a schepping van 

een grote markt belangrijke nieuwe mogelijkheden tot ontwikke

ling voor de Europese industrie aal bieden. Het blijft van 

veel belang deae öteliing nader te adstrueren. 

Door het chuaan Flan „ 1 de éne markt voor ijaer en 

staal worden georeerd, ij aijn er d^rna st van overtuigd 

dut soortgelijke organisaties sullen moeten worden opgericht 

voor lxndbouw en verkeer. Op de betrokken "epartemfcnta*vorden 

daartoe reeds plannen uitgewerkt, e r ig i • n u ! h o e r o ~ 

eederen wij ton aanzien van de rest van de economie ? moet het 

einddoel aijn t volledige afschaffing van de onderlinge: tarie

ven en kwantitatieve restricties, gepaard gaande met een gehar-

monizeerd tarief tegenover derden ? Of is het voldoende alm 

de linden aan elkaar preferenties verlenen en in ieder geval 

het racht behouden ten aanzien van bepa 1de beperkte goederen-

categorieën met »eatrictias en t rieven ook naar binnen toe te 

blijven werken ? Mij dunkt, < t Is doel bepaald gesteld moet 

worden het volledige wegvallen v^n kwantitatieve restricties e 

./. 
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rieven tegenover elkaar» w e l koataat er geen bezwaar 

tegen, . #r een lange overgangsperiode 1 ijn. L ten 

v/iJ, om de gedachten te bepalen, ultfaan van een overgangs-» 

periode v^n 10 Jaar waarin de volledig» afschaffing van 

tarieven en kwantitatieve restricties en de h irtonizering 

van tarieven tegenover derde landen plaatsvindt. Het aal 

dan zeker no ; ijn een apr Tn *:ion̂  1 orga n te creëren 

dstt toezicht noot houden op dit proces. Idt orgaan ¿aí het 

r cht moeten hebben in noodgevallen bepaalde uitzonderin&R-

maatregelen in te stellen, of voorstellen daartoe van e 

nationale regeringen goed te keuren* lm 66n orgaan voor 

toedicht op dit proces voldoende, of moeten er voor §• ver

schillende pro duo ten- roepen v r-ochillende organen komen T 

Mijns inziens, moet aan êSn orgaan de voorkeur gegeven morden, 

rit orgaan zou echter wal da beschikking dienen te hebben 

over een aantal Baden van 'dvies ; voor elk v m de belang

rijkste procucten-groepen éln. Voorts aal de Hoge 'utoriteit, 

die verantaja-or elijk aal warden voor het verloop van dit 

proces, moeten beschikken over een integratiefonds waar

door cholifcen kunnen werden opgevangen, ieeds tijdens de 

overgangsperiode en zeker in do definitieve periode zuxlen 

echter nog een aantal andere taken vervuld moeten won en» 

Sr zal een "code of fair competition,i raceten worden opgesteld | 

met n me zullen, conform het chuman Plan, openlijke en ver

kapte vormen varna stnateetobsitfie verboden moeten ror en, ter

wijl op de handhaving v.n dit verbod toezicht zal moeten wor

den uitgeoefend* Voorts zal or, eveneens conform het chuman 

Plan, voor gezorgd moeten worden, dat ; e concurrentie niet 

plaatsvindt ton koste van arbeidsloon en sociale voorzieningen. 

Ook hier l s blijvend toedicht noodzakelijk. Do vraag moet onder 

ogen geaien worden in hoeverre verschillende accijnzen en ver

schillende belastingen het bestaan van de en© markt bedreigen, 

'anneer er een .oniaeerd .tarief tegenover derde 1 nden is 

tot stand ekomen, zal da handelspolitiek voor . e goLea. roep 

^tezamen evoerd dienen te worden t tot welke con.se uenti<J5 

leidt dit ? Moet de handelspolitiek aan een speciaal orgaan 

weren toevertrouwd ? Tm Hoge /utoriteit vrn het chuman Plan 
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^ 1 t, l*** 

bosehikt over belytn a "ij^e bevoegdheden ten aanzien van 

p r i j z e n en junta 's . Ie bot na i . " t 3eze bevoegdheden 

ook gegeven wor en aan het orgaan dat over d .t gedeel te van da 

economie moet Taken waarvoor gaan spec ia le Hoge Autor i te i ten 

?,ijn aoroBrd ? 3 a l er hier 3een rui»te ga la ten 210eten wor'en 

voor nadere .vet^eving door ean uropese ssemblée ? I s hot 

•-erkeli.jk denkbaar dat non deze materie bij verdrag voor 

50 jaar regelt ? Rooft het probl&am v*n de schaarse grond

s to f fen t o t speciale regelingen aanleiding ? Vrije concurrentie 

i a alleen &mva . r d b a a r bij gelijke voorziening nat schaarse 

grondatoffon. 

Tonslot te ao l er toedicht ndoig zijn op trusts en 

Imrtels» Het heef t geen ..in êên markt te scheppen, wannnor 

ar ook n i e t werkelijk concurrentie op deze markt zal z i j n . 

Het i r i g of het ^oeoicht op deze materie n ie t 

aan oen appnrt orgaan z*1 <&oet*-n worden opgedragen. 

IV 

'.Vat ie o,. :in ncieSl _ yoi • .'• noodzakelijk ? 

• tc- l i ing V'.n 5«5n 

'M opeae munt met l én duropose een r Ie L iik corlopl..; n ie t 

dankbaar is, moot naar cooreinatie-vormen gezocht worden, die 

u i t s l u i t e n . t de ecre^rrie Óne markt teniet gaat door g e 

brek aan monetair evenwicht tuocen de verechi l l ende 1 nden. 

Het ie nooöz k e l i j k een systuem te scheppen, waardoor do 

landen er i n l a a t s t e in t n t i e toe gedwongen kunnen worden 

te zorgen-voor oen s lu i t ende bet^l ingebi lano . Ken mogel i jk

heid . i e nader onderzocht moet orctn 1 or•t tJevormd door da 

koeraen tussen de deelnemende landen te l a t e n f luctueren . Ik 

goloof dat f luctuerende koer.-«n i a rond van do zaak bete

kenen dat een land net een d e f i c i t i r e beta l ingsbalans d or di 

systeem gedwongen wordt zuiniger t e gaan leven , ncere woc 

den, er treedt autom t i soh een daling van het l evenspe i l op. 

. / . 
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?«r':.-c:.J a l moeten worden welke invloed fluctuarende 

doereen op e oederen-bewegin<» nullen hebben* '/.al dit 

element vr.n onzekerheid -poel 11 sa tl • in de productie 

niet in 3e weg «t̂ arn T lal er niet een aterk speculatief 

inje ?telde handel ontstaan T "••>. oneer de fluctuerende 

koerden onaanvaardbaar zouden blijken, aal aen waar-

chljnlijk iaoaten soekan in de richting v-.n eea hechter 

S.P.tf. |ecii .aifl««, ws trbij »nn h t leidende orgaan het 

recht gegeven zal «Meten morden in bepaalde gevallen 

^ MM*"**"* 

"-ut-
Kt/U* U 

reco m>n ' ~ios u n « vsm i 

Df»e recosjssndati «s wouden ku/.u 

plueeen on -öefioltea en het g 

poli fci- ' , .a ief <5o diaoont' 

-:eer de vraag of aen er hlormc 

omslaan v.a o« Hederlondse bet 

aaatregelen op deze gebieden, 

evol, v n de 5 * conaumptie b 

Sage Autoriteit ook het recht , 

mandaties over consumptie bepe 

eens een v~n de aoeiliJkste vr 

voor wii oplaat et aarden* 

i 

ts 

chumaa Plan) te geven. 

betreffen buöget-öur-

Ie terrein van ce crediet-

olitiek. ¿íet ie echter 

".;omt. In hoeverre is het 

ngebaluna hot gevolg van 

in hoeverre ia het een 

rking ? -Ou aan de nonetiirc 

even moeten morden, recom— 

ai, te doen ? it .ou wel 

tukken kunnen sijn >'aar-

I te worden in noeverre 

ht,t 

vrij 

mark f 

taalverkeer tussen de deelnemende landen geheel 

nt te sijn. I E het mogelijk e vruchten van een 

ce trokken, zonder vrije V vit; .1 - ..^weging ? anneer 

uot dit laatste besloten wordt» moeten dan overheidsmaat

regelen tot aantrekking v n ïr. 4it. al (Overhelcogaronties 

bijvoorbeeld) verboüen worden ? 

Don is er verder het buitengewoon moeilijk en belang

rijk punt v n en gemeende. • » elijk dollar-regiem, "it 

lijkt wal sbsolxut noodzakelijk. Hoever rijken de consequen

ties ? 

tenslotte zal hot te ontwerpen systeem ergens do ver

antwoord olijkheid moeten loggen voor hot voeren van een 

•full cmi.>loyuent
N politiek. Een hier met monet?iire bevoegd

heden worden volstaan ? Moeten de voor het voeren van een 

"full employment"politiek benodigde bevoegdheden aan het 

monetuire orgaan of H M een apeciaal orgaan gegeven worden ? 

la daarnaast een üiuropeee orgaan voor openb re merken nodig 
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Moet er mogelijkheid t o t verao, ¿ná- inkomena-herver -ellnff 

Eet inte^.ratiefonïr; an het toedicht edu-

rende de -overgangsperiode op het in . r tie-proces uitge

oefend, dienen ortoe te voorkonmm 4at er door de integratie 

ernatise ichokken in do economieBn van do deelnemende landen 

optreden* .daarnaast echtor s t a a t hot f e i t dat do welstand vaa 

de deelnemende landen ver uiteen loopt. In i i l e bestaande 

Inadem om f a d o r a t i e s behoort hot tegenwoordig tot do overheid »-
taak geld BOÜ economisch «terken ton behoeve van econoaisch 

xwakken te ontnemen. In feite, temt het er vaak op neer, dat 

^ r t j la er van een rijk gebied van oen land ge ld stroomt naar eoa 

in&A X oxm gebied . Men ;ienka 1 uit» aan do "Rew Doal"politiek ton 

1 ^ (M- t> ooaioato^ifaa do Suidelijke Statem on hetgeen er voor 

^ * ' ' ; * > l \ "distreösoc reas" reeds V66T de cor log i n Engeland gebeurde. 

0*$* .^JuttVOorr achten worden vaak verdedigd aio oom vora van oom* 
j t i^ ' f aumptie-be^prring, die een land z i c h z e l f o.legt om daardoor 

/ ^ 0 ^ ^ /besp-r ingom aan t e kweken en naar de overheidskas te l e iden , 

6 / welke besparingen dan vervo lgens door de Overheid t e r bevorde-

': rin.j v n de welotand van de gemeenschap kunnen worden aange— 

i* arm land, ¿oals I t a l i ë , ... J.1 v a n het recht o* 

|T l a a * a { 5 e z e w e S t e t rachten haar uchteretand in .volstand in te 

y ^vfP ^ l i ^ * l t < afstand dienen te doen. ¿ a í I t a l i S daartegenover n i e t 

V v V ^*v**^" ^[t*'terecht e i sen dut e atruoturolu a c L i - r t n u van i t land 

tyj** |fcv<» met behulp van haar p r tners wordt ingelopen ? ïo j a , i a h ier 

. J^** ' % / ^an een foderale b e l a s t i n g voor nodig ? aou een langzame 

^ j j r (CV- aanpassing ram de verschiLlende welfit iudsniveaux van z e l f 

* t o t stand komon, maneer men het kapi t j .a l -verkeer geheel v r i j 

l a a t ? Persoonl i jk zoude ik zoggen, in principe wel, wanneer 

It**, letv^^i — tenminste de v e r s c h i l l e n in beloning van k a p i t a a l oa arbeid 

^ t M M ^ w voldoende groot b l i j v e n . Acht men het mogelijk dat doao v e r -

hjv^lkfW**** a ch i l l en groot b l i j v e n ? Mag er b i j d i t a l l e s gerekend *orden 

^cjt+vdi • °P be langr i jke Amerikaanse investeringsmiddelen T 

VI 

at i s op het gebied van de buitenlandse p o l i t i e k nodig, T / 
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Op handelspolitiek- ebied aal, 
;o als hierboven v rmeld, fcen ainzien van belangrijke 
taken waarschijnlijk een euieensehappelijk beleid nooc'\z dcelijk 
zijn. Daarna st is er op buitenlands* politiek gebied zeer veel 
niet essentieels dat rustig n-tion < 1 kan blijven, Sen 
"pool diplomatique" is niet noodzakelijk* Men beginne er 
derhalve in dit stadium beali.it niet aan. Tot 1914 hadden 
de belangrijkste uit e t .ten niet alleen bij elkaar, maar 
ook in het buitenland eigen diplomatieke vertegenwoordigers. 
Baais voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid is het 
peaeeneehappelijk belang, it wordt voor en zeer groot 
eel gevormd door het econoiaisch-f inuntlee'l belang. Men 
,i;:ne JerjM̂ fepi nat daar het eaeenschappeli jk b a l a a s 

/ons te; -ven in gemeenschappelijk beleid. Een gem enschappe-
lijk buitenlands beleid zal daar, ls vanzelf, uit voort
vloeien, 

•naera ligt het ten aanzien van de RATO» Hetgeen daar 
geschiedt is vin beslissende betekenis voor het estelijk 
beleid. Het zou zeker van groot belang aijn la het europees Con4 
tinent daar met één stem kon spreken. 0*k dit echter is niet 
essentieel. Kaarmate het economisch-finantiele beleid en de 
legeropbouw vanuit algemeen Suropeoa gezichtspunt gevoerd 
- 1 gian '..'or.-en, : -..1 het ook ,-ea/ i- jli.;kcr -vor. en , in <:e 
ÜTVfO-org men aezelfde standpunten in te nemen. Het optreden in 
deze organen met één v ertegaaiaoardlger zal zeer vaal gevoelig
heden raken. Men late dit derhalve rustig aan da ontwikkeling 
over» Belangrijk wordt dit punt pas als, mede door representatie 
van de zee door één, belangrijke vereenvoudiging van ie N\70-
organisatie bereikt zou kuanen worden, aarschi jnli jk 
zullen de Amerikanen da r te zijn r tijd wel op aan gaan 
dringen. Tot zolang» d,w,a, totdat de noodzaak van repre
sentatie door één duidelijk wordt onderkend» late men dit 
punt rusten, Ie hele quaestie van de casus foederis tanalotte 
ligt formeel m racnijnlijk moeilijk, materieel echter, zo
lang de NATO b staat, zeker niet. Ook op grond hiervan 
ierhalve kan beslist niet de noodaakelijkheid v n een ge-
meenschappelijk orgaan voor da buitenlandse politiek 
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YII 

at 13 o? institutioneel gebied nodig ? 

Naast de uitvoerende autoriteiten 

?/elke door ochuraan en Pleven Plan in het leven wor en 

geroepen, sullen er ongetwijfeld, bij voorkeur collegiaal 

sanengestelde, organen voor landbouw en verkeer ingesteld 

dienen te worden. Plannen hiertoe zijn, zoalB gezegd, reeds 

in studie* Voort*3 zullen de bovenaaiv;egeven, op economisch 

en ÏinmtieSl gebied te vervullen taken de oprichting van 

in ieder geval een tweetal soortgelijke organen nodig V 

maken. 

De politiek contrôle op deze executieve organen .1 

door een 'saenbloe, overeenkomstig de chuman 'seemblée, 

uitgeoefend wor en. 

Ie lOoische consequentie van de federale gedaehteng mg 

KOU medebrengen, de Raad van Ministers die in Schuman en 

Pleven Plan zulk een re iehtig rol speelt, tot een Jenaat 

oa te vormen, a*in de landen gelijkelijk vertegenwoordigd 

zouden zijn. Gezien de enorme overheidstaak die echter 

nationaal uitgevoerd blijft, lijkt de Raad van Minister», 

aoals in -chuman en Pleven Plan voorzien, voorlopig een 

onmisbaar middel tot coördinatie van supra-nationaal en 

nationaal beleid» Het lijkt daarom aangewezen, deze Raden 

van Minister-i in ieder geval voor een lange periode (bij

voorbeeld 10 jaar, ot het algehele afschaffen van tarieven 

en kwantitatieve restricties is bereikt) te handhaven. Gedu

rende die periode is er dan geen plaats voor een enaat. 

In het chuman Plan heeft de "3semblée een zuiver con

trolerende taak. ijzigingen zijn vrijwel uitgesloten, tenzij 

deze met unanimiteit tot stand gebr cht orden. Aanvullende 

wetgeving door de Assemblée is evenmin voorzien. Geeft men 

de «semblée in het i l g — e n deze bevoegdheden, dall doet zich 

direct de behoefte aan een "grondwet gevoelen die de afzonder-

NA, 2.11.57 (Arch. DIO/LVV) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 675



lijke ' tuten «en minimile beveiliging tegen o-cht «misbruik 

van de gemeenschap geeft» :it io 3toed» een buitengewoon 

moeilijk probleem, on zeker wanneer het onderlinge vertrouwen 

nog 30 gering io al» tussen de betrokken landen. Io het 

enkbaar dat de landen aender duidelijke safegards hun 

•ouvereinitcit weggeven aan oen BOUVÜreine ssemblée ? 

i'e onderhandelingen over het chuman Plan wiren juist zo 

moeilijk omdat de dele.- ti,. alle opdracht hadden als 

essentieel ovoelde garanties in het verdng zelf rat te 

legden. Het lijkt daarom noodzakelijk - op zijn minst 

wederom voor een lange overgangsperiode - aanvullende 

etgeving door de Assemblee «e beperken tot speciaal in de 

diverse verdragen genoemde gevallen. Men kan alleen in ét 

neg op te stellen verdrugen trachten het aantal suiker ge

vallen ruim te atellen. 

AHe verdragen zuilen tenslotte ongetwijfeld een 

Hoge ̂ erechtahof kennen waarv.n de grondtrekken door het 

chuman Plan voldoende gegeven schijnen te zijn. 

elke procedure ware te volgen ti? 

Ken Conferentie van regerings-

vertejlnwoor i ou bijeen dienen te komen om het boven 

aangeduide sohema uit te werken* Dit aehema zou daarna 

aan de Baad van luropa dienen te v/oröen voorgelegd die er 

advies over uit &ou moeten brengen. In verband met de noodzake

lijke band met trnfeland en candinavic* ware aan de vertegen

woordigers lezer 1 nden recht te geven mede te ac viaoren. 

Het schema zou daarna aoor de nationale Parlementen dienen te 

••roem goedgekeurd. H verkregen goedkeuring zou het schema 

tot éen verdrag uitgewerkt moeten worden en opnieuw een KQ-

h£ül, na ingewonnen advies van de Raad van uropa, aan de natio

nale Parlementen ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd.Voor 

t Hing van het schema mavo aan en periode van zes maanden, 

voor de uitwerking erv n aan twee jaren te denken. 
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aaa de fe-..fcr ,1e „.gaacn,_ ;iatJ niet, -o^IaeB-noe 1 m;.an_ 

is geboden. Dit :ou reeds tijdens het opzetten van bet 

scheen kunnen geschieden. Op economisch gebied zal de 

O.S.L.C waarin de .;.icn erkende 1 neen Is een eenheid 

zouden moeten optreden de aangewezen organisatie zijn* 

Op nonet ir ebied zal onderzocht moeten wor en of da 

:.P.U. niet zou kunnen voortbestaan, waarin da nsmanwerkende 

landen dan met êên auota vertegenwoordigd zouden moeten 

^ijn. Op politiek gebied zou de Ha d v iropa als cont ct-

orgian van betekenis? blieven. V-̂ n zeer groot belang zal 

verder de N ÏO motten blijven. ~e besluiten die de politiek 

van het esten t genover Rusland bepalen dienen daar genomen 

ta warden. Daar moet da volstrekt nooda akelijke garantie 

•. v - :;-ô e .-. i ai tionin&e -avonden worden. Jia?raate 

de NI §0 uit sou groeien tot een menwerking op breed 

terrein, z.1 -airoc ijnlijk het zwaartepunt voor de sanen-

werkiafl vMl het Continent met de \nglO—Amerikaanse wereld 

neer binnen het NlTÖ-kader komen te liggen. 

# 
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