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Aan: 
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er confe
e 

M 

Mi nis t ersconferent i e 
integrati e t e Parijs 

p 8 , 9 en 10 oktober 

"., 
n 10 oktober zul l en de Ministe 

l anden der Ko l en en Staalgemeens 
te r bespreking van de problemen 

appe l i jke Markt en Euratom. 

uitenlandse 
te Parijs 

ndom de 

aar s ch i jnlijk zult U maandag 1 oktober de met deze 
oon rentie samenhangende probl emen in de Ministerraad willen 
bespreken. De Heer Homan en ik wilden gaarne een nota voor 
deze discussie voo:~ereiden , maar wij achten het gewenst de 
gedachten, welke W1J i n deze nota voor de Ministerraad wilden 
vastleggen, vooraf te be spreken met U en Minister Zijlstra. 
Het is om deze reden dat wij om het onderhoud , dat a . s. vrijdag 
om 11 ~~r zal plaatsvinden, hebben gevraagd . 

Het programma van de confe r ent i e s taat nog niet vast. 
Volgens de afspraken in Venetië zal in i eder geval moeten 
worden gesproken over de Fr anse gedacht en met betrekking tot 
insohakeling van de Overzee se Gebi edsde l en . Voorts is het U 
bekend, dat ter voorbereiding van de conferentie alle landen 
een lijst met punten van bezwaren tegen het rapport Spaak 
hebben moeten indienen. Ook daarover zal moeten worden gespro
ken. Toch lijkt het mij niet onwaarschijnlijk , dat de con
ferentie een wel iets ander ve r lo op zal hebben dan vroeger kon 
worden verwacht. De laatste ti j d is namelijk een ontwikkeling 
kenbaar, die van z~lk een groot belang is , dat het een vrij 
irreäle veronderstelling zou zijn, dat me~an deze X~ ont
Wikkeling .. voorbij zou kunnen gaan . Ik doel daarbij in de 
eerste plaats op de steeds negatiever wordende houding van 
Duitsland ten aanzien van Euratom en in de tweede plaats op 
de thans duidelijk naar voren gebrachte voorwaarden, waarop 
Frankrijk een verdrag tot de Geme ens chappeli jke Markt zou 
kunnen accepteren. 

Voordat ik op de zakelijke punten inga, is het wellicht 
goed om iets te zeggen over de merkwaardige politieke situatie, 
waarin het integratie-gesprek is geplaatst. ~en van ?nz~ 
belangrijke drijfveren bij het streven naar 1nt egrat1e 1S ., 
steeds geweest de wens om D~itsland op een niet ortho~~xe W1J~~ 
aan het Westen te binden en de vrees, dat Dui tsl and b1J de vr1Je 
ontplooiing van zijn krachten steeds meer zou afgl i jden van de 
weg van Europese samenwerking. De gerechtvaard i gdheid van onze 
wens en van onze vrees is ged~ende de l aatste maanden wel ten 
zeerste bewezen. De D~itse houding ten aanzien van Euratom 
wordt steeds negatiever, hetgeen zijn uitdrukkigg vindt in : 

© BuZa, Bewindslieden 1952-1998 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 12
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00925



MEMORA DUM 
-2-

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

Aan: 
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1) de thans aan de Bondsdag voorgelegde interne Duitse 
atoomwetgeving; 

2) de Duitse houding ter conferentie te Brussel" 
3) het steeds krampachtig vasthouden van de Duitsers aan 

het junctum Euratom - Gemeenschappelijke Markt. 
Het is U bekend , dat langs andere dan de normale diplo

matieke kanalen thans op de Bondskanselier persoonlijk een 
beroep wordt gedaan om deze dalende lijn van de Duitse belang
stelling om t e bui gen. Onz e informaties wijzen erop, dat de 
Duitse Bondskanselier toegezegd heeft in te grijpen in het tot 
nu toe gevolgde Duitse beleid en wel in een richting, die het 
Europese beleid van de Dui tse Regerin&-zal herstellen. Dit zal 

/bij een niet geringe operatie zijn, omdat/een werkelijk effectief 
ingrijpen van de Bondskanselier veel van wat van Duitse zijde 
is gezegd, zal moeten worden ingesli kt. Het is echter duidelijk, 
dat wij in het laatste halfj aar zitten , waarin een zodanige 
poging nog snccesvol zal kunnen zijn. De Duitse verkiezingen 
staan voor de deur en indien t hans niet een duidelijke Duitse 
lijn zal kunnen worden hersteld, dan ziet het er voor de in
tegratiepogingen somber uit. 

Heeft het gesprek op 9 oktober derhalve door de Duitse 
omstandigheden een urgent karakter gekregen , ditzelfde urgente 
karakter geldt ten aanzien van de situatie in Frankrijk, 
hoewel daar geheel andere mot i even en factoren spelen. 

In de afgelopen jaren is ons dikwijls voorgehouden, dat 
een bepaalde politieke sit uat ie i n Frankri jk ons zou moeten 
nopen tot het doen van conces sies. i j hebben steeds aarzelend 
gestaan tegenover een zodani ge voorstelling van zaken, omdat 
men uiterst voorzichtig moet zi j n me t h et vo l trekken van de 
integratie van Europa geinspireerd door een bepaalde ad hoc 
situatie van de Franse politiek. Ik geloof echter thans, dat 
m n inderdaad mag spreken van een voor de integr atie ongewoon 
gunstig politiek klimaat in Frankrijk. In hoeverre de situatie 
van Algiers van belang is voor dit klimaat, kan i k niet beoor
delen, maar wel staat het vrijwel vast, dat h et leven van de 
Regering Mollet nau.w verbonden is met het nog niet opgelost z~Jn 
Ten 'e Algerijnse moeilijkheden. Het staat ook voor mij vast , 

o Regeringe als op ambtelijk nivea u nog n i mmer een 
.. ~. P Itns ia waargenomen om de Europese i nt egratie een 

e brengen als thans in Parijs het geval is . . 
.~;""~.r persoonlijk als de staatssecretaris van Bu~ten

r~~, .. 7aure, die zich met deze problemen in he t bijzonder 
t, si3n oTertu'igde voorstanders van de samenwerking 

.. t 4. Zes en zijn bovendien bereid hun politi eke leven daarvoor 
op htspel te zetten. Dit kon van geen enkele andere Franse 
. egerins worden gezegd. Ook ambtelijk, waar de Heer Marjolin 
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de zaak vrijwel in handen heef't, bestaat een ongewoon gunstig 
klimaat. 

Dit leidt mij tot de conclusie, dat zowel de Duitse als 
de Franse situatie w~Jzen in een richting van een noodzakelijke 
en urgente poging om het ges~rek van 9 oktober een vrij 
beslissend gesprek op de moe~zame weg van de Europese eenwor
ding te doen zijn. 

4. In de nota aan de Ministerraad zal nog eens gewezen 
moeten worden op onze bezwaren tegen een aantal punten van 
het rapport Spaak, bezwaren die wij thans in memorandum-vorm 
in Brussel hebben neergelegd en die in het algemeen reeds de 
goedkeuring van het Nederlandse Kabinet hebben verkregen. 
Bovendien zal in de nota aandacht moeten worden besteed aan 
enkele problemen rondom Euratom en aan enkele problemen ten 
aanzien van de inschakeling van de Overzeese Gebiedsdelen . 
Ik meen echter, dat deze drie groepen problemen geen bijzondere 
Nederl~ldse actie vereisen en dat veel zal moeten worden over
gelaten aan het standpunt van de overige partners , waarbij 
vooral de Duitse houding ten aanzien van Euratom in het centrum 
van de belangstelling zal staan. Het lijkt mij, dat echter 
bijzonder veel aandacht zal moeten worden besteed aan de 
nieuwe Franse verlangens met betrekking tot de Gemeenschappe
lijke Markt. Dit is ook het onderwerp , dat de Heer Roman en 
ik speciaal met Minister Zijlstra en U op vrijdagmorgen wilden 
bespreken. 

5. Na de interventie van Staatssecretaris Faure en mijn ge-
sprek met de Heer Marjolin in Parijs meen ik de Franse eisen 
als volgt te mogen samenvatten: 
a} de Fransen stellen voor het verdrag voor de Gemeenschap

pelijke Markt op zo kort mogelijke termijn te tekenen en 
te ratificeren, maar hunnerzijds de inwerkingtreding o~ 
te schorten tot er in de Algerijnse kwestie een oploss~ng 
is gekomen. . . 

b) Ook na het inwerkingtreden van het verdrag zal Frankr~Jk 
haar psychologische en politieke onmogelijkheid om de 

te devalueren moeten verschuilen achter een hand
van een atel~el van heffingen op de invoer en 
ea op de uitvoer. . 

··~·~ana4 en liaen voor urgente betal1ngsbalansmoeil~jkheden 
aatonoom toepassen van clauses de sauvegarde door de 

.... ~kk n Regering met goedkeuring achteraf door de Con-

•• 11. . t tomatisch in ) De •• rate etappe van het verdrag zou n~e au t 
d. tweed. etappe moeten overgaan na een vastgestelde t:r -

~n. maar de Ministerraad zou op een niet nader vast 
tellen datam moeten constateren, dat de doelstellingen 

T&n d ••• rst. etappe zijn bereikt. 
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Ik ~eb i n de bov~nstaande punten niet gesproken over de 
Franse e~sen ten aanz~en van de sociale harmonisatie omdat 
de v~er bovensta~de punten.zo ingrijpend zijn , dat daardoor 
~e e~sen van soc~ale harmon~satie aan betekenis en realiteit 
~nboeten . 

Het is zonder meer duidelijk , dat deze vier Franse voor
waar den van wel zeer ingrijpend karakter zijn . Ze zijn alle 
vi er te:~g te brengen op ~'n noemer , namelijk op de vraag, 
of de ~ Jf overige partners een uitzonderingsregiem voor 
Fr ankrijk i n de Geme enschappelijke Markt accepteren. Een ont
kennend ant woord op deze vr aag zou naar mijn mening gezien 
de bovengenoemde politi eke omstandigheden , onjuist ~ijn . 
Het zou betekenen, dat men vri j definitief tlnee" zegt tegen 
het creëren van. een Gemeenschappel ijke Markt in Europa. .an
neer wij ons open stelle~ voor de Franse eisen en moeilijkheden, 
dan betekent dat naar miJn meni ng niet , dat wij op de vraag 
van het Franse uitzonderingsregiem een ongekwalificeerd lIja" 
moeten zeggen. In zeer algemene t ermen gezegd , zou mijn advies 
zijn om de Fransen te l aten merken, dat wij hun moeilijkheden 
begrijpen en dat wij bereid zi~n over hun uitzonderingsregiem 
met hen te praten, echter op ~én algemeen geldende voorwaarde: 
Wanneer de Fransen in een Gemeenschappelijke Markt treden met 
een uitzonderingsregiem, dan zull en zij ook moeten goedvinden, 
dat zij zich ten aanzien van dat ui tzonderingsregiem aan de 
gemeenschaps procedure onderwerp en . Hoever deze gemeenschaps
procedure moet gaan, kan een vraag zijn van nader overleg 
en kan ook verschillend worden geregeld op de vier hierboven 
genoemde gebieden. Het principe van de gemeenschapsprocedure 
moet echter worden erken d, omdat een s i tuatie, waarin Frankrijk 
in een Gemeenschappelijke Mar kt volstrekt autonoom over haar 
uitzonderingsregiem zou mogen beslissen , zozeer in strijd 
ie met de essentie van een Geme enschappelijke Markt en zozeer 
het gevaar oproept van een ketting- r eactie bij de overige 
partners, dat het mij uit dien hoofde onaanvaardbaar l ijkt . 

Ik moge U het bovenstaande demonstreren aan de.hand van 
enkele suggesties, die nog onvoldoende doordacht zi Jn , maar. 
die wellicht wijzen in de richting van een event uele oploss1ng . 

De algemene uitzonderingspositie ten aanzien van Algi ers 
ot volledig gelimiteerd in tijd moeten zijn, of moeten 

on rworpen aan een oordeel van de Geme enschap na een .. .-ua T rloop van tijd. 
handhaven van de knnstmatige in- en uitvoerbe~cherming 
f1B1tiet in het verdrag in tij d worden gelim1teerd , of 

-e ••. - .eet onder controle staan van de Gemeenschap , 
Yran8e autonomie te dien aanzien wordt doorbroken . 

'en aanzien van een autonome cla use de s auvegarde bij . 
betalingsbalanemoeilijkheden lijkt het mij, dat, in tegenste11lni 
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tot het Franse voo~stel m. i . de Gemeens chap ni et voor opheffi 
van e~n zod~ige s1tuatie zou mo eten beslissen, doch eventueeJB 
voor 1nstell1ng dezer clause de sauvegarde . 

Ten aanzien van de overgang van de eerst e naar de tweede 
etappe lijkt het mij onaanvaardbaar, dat een constateren van 
het bereiken van de eerste etappe zou moeten geschieden met 
unanimiteit in de Raad van Mïnisters . 

Resumerende zou i k dus bereid zijn om zeer ver aan de 
materiële Franse v erlangens tegemoe t t e komen , mits men in de 
procedure een oplos s ing vindt om het autonome karakter van di t 
uitzonderingsregiem te mitigeren of op t e heffen . 

6. Het sp:eekt van z~lf , dat zich nog ~en.hele reeks vragen 
voordoe t , dl.e , ~ocht d1 t bovens t ·aande pr1n c1pe worden geaccep
teerd, na uwkeur1g .. moeten worden bekeken . Ik denk daarbij bijv. 
aan de vraag , of de vijf partners van Fr ankri jk wel de rechten 
van het verdrag aan Frankrijk toestaan zonder daarvoor reci
prociteit te ontvangen. Op het eerste gezicht ben ik geneigd deze 
vraag bevestigend te beantwoorden , omdat het nu eenmaal bij ·een 
uitzonder1ngsregiem behoort , dat de andere partners zich wel 
aan de spelregels houden . 

Men komt ook voor de vraag te staan, of de Fransen, wan
neer zij het verdrag nog niet in werking hebben gesteld, mee 
kunnen spreken i n de do or de Gemeenschap i n te stellen organen . 
Ook hier ben ik geneigd bevestigend te antwoorden , maar het 
moet niet zo worden, dat een Franse minister, zonder dat 
Frankrijk wezenlijk aan het verdrag meewerkt, wel in staat zo u 
zijn bepaalde beslissingen te blokkeren. 

I k zou ve r der willen wijzen op het gevaar van het doen van 
concessies op n i e t wezenlijke punten bijv. op het gebied van 
de sociale ha rmonisatie. In het licht van de uitzonderingspo
sitie die Fr ankri jk ver krijgt, zouden zulke concessies v?~r de 
andere part ner s l astig en voor Frankrijk ni et relevant Z1Jn . 

Een ander probleem, d at i k onder Uw aandach~ zou. wi l len 
brengen, is het volgende. In deze hele ontwikkel1ng Zl. t het 
gevaar van. de Belgische theorie van de "empty chair" . De Belgen 
hebben namelijk reeds l ang gezegd , dat men maar moest starten 
zonder de Fransen om dan l ate r de Fransen als het ware te 
dwingen in de r eeds varende i n tegratieboot te springen . Ik . heb 
dat altijd een gevaarlijke t heorie gevonden . Voor i nt egratl.e met 
de vijf zonder Frankrijk voel i k niets . Het politieke el ement , 
nameli k de Duite-Pranee toenader i ng , zou er aan ont breken ~n 
uv,au~.oh .ouden wij ale Benelux bloot gesteld worden ~an e 

...... 2aat TaD het volledi g Duitse economische potentl.eel . 
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Politiek dus zonder waarde en economisch onaantrekkelijk. 
In de huidige gang van zaken zit altijd het gevaar, dat een 
dergelijke ontwikkeling zich zou voltrekken en di~ pleit te 
meer voor het reeds van het begin af aan inschakelen van de 
Fransen , ook al is dat wellicht op economisch gebied de 
eerste tijd zonder reële economische betekenis. 

Tenslotte vraag ik mij af, of deze gang van zaken niet 
zou pleiten voor een vrij eenvoudig verdrag, waarin enkele 
der belangrijkste verplichtingen worden opgenomen, de in
stituten duidelijk worden omschreven en een procedure wordt 
vastgesteld, waarmede in de eerste periode deze verplichtingen 
kunnen worden uitgewerkt. 

Het zijn de bovenstaande punten , waarover de Heer Roman 
en ik gaarne met Mi nist er Zijlstra en U op vrijdag willen 
praten alvorens de nota voor de Ministerraad samen te stellen. 

19-9-56 


