
MEMORANDUM SPOED 

No . 1979 

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

Aan : M 

Onderwerp : Integratie 

Ik werd vanmorgen opgebeld door Baron Snoy, die 
mij vertelde, dat de besprekingen i n de Commissie van de 
Marché Commun gisteren nogal hopeloos waren geweest. 
De Fransen zijn met heel sterke eisen gekomen op het punt 
van de sociale harmonisatie . De zaak is zo vastgelopen, 
dat Snoy zijn delegatie instructie heeft gegeven om de 
besprekingen van deze kwestie op te schorten tot aan het 
Comité Di recteur op maandag . Hij vroeg mij hetzelfde te 
willen doen met onze Delegatie . 

Ik heb daarop gezegd, dat ik eerst met Roman vulde 
overleggen, die mij een kwartier later opbelde en die 
met deze gang van zaken geheel accoord was . 

I k heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om te reager en op de bri ef , die Snoy mij heeft geschreven 
en i k he b h em gezegd , dat Franse voorstellen , zoals hij 
die had gesch reven, door ons , evenal s door de Belgen, in 
deze vorm niet zouden k unnen worden g e a ccepteerd . 

Ik was verheugd van Snoy te ve r nemen , dat ook de 
Belgen thans uitermate geprikkeld zijn do or het feit , dat 
de Fransen enerzi j ds zeer hoge eisen stellen en anderzijds 
institutioneel niets willen doen. Hij verzekerde mij , dat 
de Belgen ons standpunt deelden, dat welke concessies er 
ook in een veel later stadium zo uden mo eten worden gedaan, 
wij hard moesten blijven op het punt van een redelijke insti
tutionele opzet. Wij hebben ook afgesproken , dat het studie
karakter van de conferentie zolang mogeli jk moet worden 
bewaard en dat er geen sprake van kan zijn , dat men in deze 
fase op politieke gronden conc essies zou moeten gaan doen. 

Homan was vanmorgen zo somber , dat hij , gezien 
de gebeurtenissen van deze week, er nstig ging twijfelen aan 
de mogelijkheid om tot een verdrag t e komen . 
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