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Betreft:

i nister Spaak , EuroKese integratie en At1ant1sche
Samenwerking.

Hierbij moge ik - wellioht ten overvloede - U. E! s aandacht
op onderstaand berioht uit een verslag(vaD 8 Kaart ,
nO . 1527/318} van Kr Ms Ambassadeur te Ottawa over de rede , welke
nieter Spaak voor het forum van de "Belgian- Canadian Club"
in ontreal hee~t gehouden .
inister Spa ak betoogde "de noodzaak van eoonomische integratie tussen de ~ilest-Europese landen , teDinde ttdecline and
eventual decadenoe" te verhoeden . !er bevorderi ng van zo groot
ogelijke welyaart is de tot standkomi.n g vaneen grote gemeensohappelijke arkt in een geintegreerd Europa geboden . Ter staving van zij'n ·argument.en wees de Heer Spaak op deeoonomisohe
expansie , zo el in Amerika als in de Sovjet Un1e , in welke beide
gebieden "Eoonomie du pays est ap·p uyée sur UD vaste marohé:
oelui- ci n i est pas subd1visé en autant de provlnces ay8Dt leurs
ropres onnaies , leurs douanes , leurs f r ont1èr e8 , et enfin,
ohaoune leur production lim1tée et morcelée , ce qu1 est le cas
de ltEurope aujourd ' hui" .
Hier dus 8een woord over functionele integratie ! el sprak
de Heer Sp Bk ort na zijn aankomst te Ottawa over zijn voornemen 0 met de Canadese autoriteiten besprekin8en te voeren
o tot een politieke organisatie in het kader van de NAVO te
geraken:
It is a
stake to have a military org izat10n ithout
po11t1oa.l organization . A beginning to ard a polit:ical organlvest1g~n
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