Verslag van de bespreking van Ambassadeur Bruce, vergezeld van de Ambassadeur Chapin , met de Ministers
Beyen, Luns en Staf.
Mede aanwezig Secretaris- Generaal e~ de DirecteurGeneraal Politieke Zaken.

Met betrekking tot de EDG stelt de heer Bruce
~SDl~~D de tekst van het protocol bij art .
13 . Hij meent dat over dé andere protocollen geen
moeilijkheden zullen ontstaan. Wat het protocol op art .
13 betreft meent hij dat de tekst,zoals deze thans luidt,
rekening houdt met de belangen zowel van Frankrijk als
van Duitsland . Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat het tenslotte niet gaat om vrijheid van het
zenden van troepen door Frankrijk naar Indo- China, maar
om een zekere vrijhe"id van Frankrijk om troepen naar
Noord- Afrika te zenden . Het losmaken van divisies uit
EDG- verband zal altijd onmogelijk zijn omdat een e nkele
divisie zonder de logistic s upport en zonder de hulp9
troepe n welke da or een Army- cor ps wor den geleverd, op
zichzelf
..• Het gaat derhalve
om de uitzending van kleinere ee nheden die in geval van
nood ingeschakeld kunnen worden in Noord-~f~ik~ . pe
/'11< ' I
I:
vraag waar he t t hans om gaat is of de
van
de Franse troepen utt de EDG, zoals thans in het protocol op art. 13 is geregeld, gelijkgesteld kan worden
met een "accord ff t u ssen de deelnemende landen.
Wat Italië en Duitsland betreft meent d
dat deze landen de tekst van het protocol 0
wel zullen accepteren. Het is de heer
de Italiaaanse gedelegeerde, de he r
bezwaren naar Toren heett
is niet Wacut
lijk n iet
el

pe l
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Wat Duitsland betreft kan worden aangenomen, dat de
tekst alleen zal worden geaccepteerd indien duidelijk vast
staat dat de teksee~~jzigingen van het verdrag inhoudt ,
doch slechts een interpretatie van het verdrag betekent .
Alles wat ni et interpretatief is zal in Dld ongetwijfeld
moeilijkheden geven. De Duitsers zijn echter wel geneigd
om te aanvaarden dat het protocol op art . 13 inderdaad
van zui ver interpretatieve aard is .
Het is de heer Bruce bekend dat zowel de heer van
Starkenborgh als de heer de Staercke gegronde bezwaren
naar voren hebben gebr acht bij de behandelin~ van de
protocollen . Hij gelooft dat «XX deze bezwaren inderdaad
juist waren . Thans meent hij echter dat aan de Nederl . en
Beglgische bezwaren in zo r uime mate tegemoet is gekomen ,
dat ook vacrNe der l and en België de huidige teksten aanvaardbaar z ijn geworde n.
De heer Bruce vest ig~ er nog de aandacht op, dat
de redenen van de indiening van de Fr. pr otocollen gele gen
waren in het poli tieke vlak en niets te maken hadde n met
militaire eis e n~e ·s der pr otocollen was uit sluitend
gebasee ~ d op de · we~~&n de Fr. Re gering het Parlement
mee te kri \]j.gen.
Naa r aanleiding van een opmerking van M- ' ~Staf verkl aart de heer Bruce uitdrukkelijk dat hij de tekst van
het pr otoco l op a rt. 13 inderdaad niet ziet als een wijz i gi ng op het verdrag o De oorspronkelijk tekst ontmoette
ook van Amerikaanse zijde grote bezwaren, doch thans is
zulks anders. De heer Bruce meent dat voor de Amerikaanse
Regering de huidige tekst aanvaardbaar moet zijn. Naar
aanleiding van de opmerking van Min. Beyen dat de c
cant van SHAPE· weliswaar in zijn beslissing 1 g
doch dat de vergadering der twee raden de ba
de SHAPE-commandant kan herzien, merkt de
dat het nimmer zo is geweest dat d
of van SACEUR tot het teructrea~.1l
voldoende was. De Coun 11
autoriteit
autor1

grijpen. Het is dus thans duidelijker ge\orden dan het
vroeger was, dat SHAPE onder de Council staat .
Niettemin moet de heer Bruce erkennen dat de
unanimiteit in de twee ra en om te beslissen dat het
wegtrekken van Franse troepen
t , onder
zekere omstandigheden tot moeilijkheden aanleiding zal
kunnen geven. Desondanks is de heer Bruce van oordeel
dat ook de verdediging van Noord-Afrika een groot Europees belang is . Minister Luns merkt daarbtj op dat van
Nederlandse kant niet zo zeer de vrees bestaat dat
Franse4 beslissing
zu
n
"
h t
. d
cr.
•
van troepen uit de EDG, I. ol
i
·a ijn, doch KNiiitUL dat deze beslisslig
genomen z ~ worden op zuiver politieke gronden zonder
dat een militaire noodzaak daartoe bestaat . In dat @eval zouden er moeilijkheden kunnen komen. De heer Bruce
wijst er op, dat het belangrijk is dat Frankrijk door
ieder lid van de EDG ter verantwoording ge~pen kan worden in de twee raden. Dat is op zichzelf reeds een voldoende waarschuwing voor de Fransen om niet lichtvaardig
troepen weg te nemen . Indien een zaak in de twee raden in
behandeling komt en het blijkt dat de militaire noodzaak
voor het wegtrekken der Franse troepen niet aanwezig is,
dan komt de politieke druk op Frankrijk vanzelf en zal
het voor de Fransen moeilijk zijU om alleen te blijven
staan . Het is in de na-oorlogse geschiedenis op het gebied
der internationale samenwerking reeds voldoende duidelijk
gebeleken da~n
van een orf . . satie het leven heel
zuur §Qwa"t kan Wgp~ indien ~ zich niet wenst neer
te leggen bij de opIi~~iRi van de grootst mogelijke meerderheid o
v/at Amerika betreft is thans aan de tekst van
protocollen t~ "provisional approval ft gegeven. H
eindelijke standpunt van de Amerikaanse Receri
de heren René Mayer en Bidault word
"IU"I.....
verblijf in W'ton. De heer Bru
van 6 tot 12 April in Parij
der deeleneMncie Repri._ .._ Del. . .
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Op de vraag van Min. Beyen v/elke invloed op de EDG
het Saar-probleem thans heeft, zegt de heer Bruce dat de
merkwaardige paradox zich voordoet, dat het een jaar gele den de Duitsers
waren die als eis stelden dat de Saar..
quaestie~regeld diende te zijn, terv/ijl het thans teen
Franse eis is geworden. De heer Bruce meent dat een overee nstemming over de zog. Europeanisatie van de Saar in
princi pe mogelijk is hoewel niemand weet wat met deze
Europeanisatie ei genlijk precies wordt bedoeld. Niettemin
schijnt een formule
de politieke status van de Saar
we l bereikbaar . Het probleem datftat nog over blijft is
de economische status van qe Saar De heer Adenauer kan
J )
de quaestie van de ec . status nle definitEf in het voordeel van Frankrijk oplossen omdat dit zou betekenen dat
hij Duitse illusies definitief zou moeten afschrijven.
Frankrijk daarentegen wil inderdaad thans definitief ' afrekenen . De zaak is zeer delicaat en gelukkig heeft de
internationale pers zich nog betrekkelijk rustig
dragen .
De Amerikanen zijn van oordeel dat de Duitsers recht hebben op een zekere stabiliteit in de positie van de Saar
welke hen echter ontbreekt door de Franse eis dat de Saar
economisch volledig aan Frankrijk vastgehecht moet wor den .
Het probl eem kan echter beperkt worden , aangez ien de belangrijke olen- en . taalpro ctie van de Saar
~ 4U
"..L...,
~~~rtl't:te:!:--tre-J;;a.ng za~i& ~ijn gewo de-n( äJ. s de iole nen Staalgemanschap geruime t ijd in werking zal zijn geweest . Wat er dan ove rblijft i s eigenl ijk nie t anders dan
de verhouding van de Fr a nse fra nc en de Duitse mark en
zolang de Euro pese belalingsunie i n werking blijft, ia
ook de ze verhouding geen probleem. Mochten de Duitsers
de Fransen bereid zijn deze techtnische quaestiea uit
praten, dan is het wel l icht mogelijk een oplossin
r e iken. Helaas zijn de heBIDBidault en Adenau
op elkaar ~steld, zodat het gesprek Bida 1 /AA....
nig vruchtbaar is gebleken. D ba r ft
bereid om te trachten met 4 D
te kom n. Het plan
eesprek
t d Saar__lm~ llr~
Ge Duit r

-autoriteiten niet \ slagen, dan zou het echter beter
zijn om
de disc ssie met de Duitsers voorlopig uit
te stellen.
Minister Luns wijst er op dat in de Kolen- en Staatgemeenschap wel gebleken is dat de nationale belangen een
grote rol spelen. Het
dan ook voor Frankrijk alti~d
van groot belang blijven om te kunnen stellen dat zij de
verantwoordelijkheid draagt over het Saargebied. De heer
Bruce heeft niettemin goede hoop dat de Franse Regering
deze zaak tot een goed einde zal kunnen brengen. De critieke datum zal echter zijn 12 Mei a.s., wanneer het Fr.
Parlement weer in zitting bijeen komto Of de Fr. Reg . dan
nog het vertrouwen van het Parlement zal bezitten, is een
open vraag en een Regeringscricis kort na 12 Mei kan zeker
niet als een onmogelijkheid worden beschouwd.
Ten aanzien van de kansen op ratificatie in Dld is,
aldus de heer B~rce, de heer Adenauer vol goede moed . Een
grote moeilijkheid in Dld was de vraeg of de President
he:t-verlra-g- mocht tekenen rok indien het Hof de grondwettigheid van het EDG-'
nog in onderzoek heeft . De
heer Adenauer zelf is n~et bevreesd voor een ongunstige
uitspraak
het Hof . In hoeverre het optimisme van de
heer Adenauer gerechtvaardig d is blijft uiteraard een
open vraag. De heer van Zeeland zo~volgens de heer Bruce ,
minder sceptisch zijn over de kansen van de ratifi cat ie
in Frankrijk . In de laatste , ee :p ef t de he er van Zeeland de kansen op ratificatie weIke hij oorspronkelijk
op 50% schatte , verhoogd tot 60% 0 De heer Bidault is
thans zeer zorgvuldig aan het nagaan in welke partijen •
en met welke groe peringen hij een meerderheid achter zich
zou kunnen kr ij gen. Van groot belang daarbij zijn de toezegginge n welke hij van EngelÜri kant heeft gekrege • D •
toeze ggingen zijn .ii groot als Frankrijk zich
sen kan, -ten eerste de Britse vertegenwoordigi
Raad van de EDG en vervolgens de mogelijkh
van Fr. piloten in Engeland. Deze twee
in de ogen van de Fr. 80ctali t
BidaUl~at de heer d
van
ning dat
se.
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meer succes dan in de Tweede Kamer . Niettemin heeft de
heer de Gasperi zijn zin gekregen en hij zal nu zijn
gang kunnen gaan. In Juiji zal de ratificatie-procedure
aaK in het Parlement een aanvang kunnen nemen en de heer
Pella, verwachtte dat de ratificatie dan in September
zou kunnen plaatsvinden.
In België heeft Minister van Zeeland aan de heer
Bruce toegezegd,thans de ratificatie - procedure in het
Parlement in gang te zullen zetten . Daarna zouden nog
twee maanden met de ratificatie zijn gemoeid . ~rVOlgenS
vraagt de heer B ce Jîtde vooruitzichten zijn van de
ratificatie in Nederland . Minister Beyen zegt uitdrukke lijk dat er in Nederland nooit enige aarzeling is geweest.
Het staat vast dat de ratificatie in Nederland zal plaats
vinden . Thans zijn de Tweede Kamer- commissies aan het
werk en Min . Beyen geeft een uiteenzetting van de werkwijze in de ~erste een Tweede Kamer bij de behandeling
van wetsontwerpen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Bruce,
deelt Min . Beyen mede dat hij meent ook zonder bij de
Kame r op de allergro tt ste spoed aan te dringen de r a tifi catie voor het zomerreces er door te kunne n krijgen.
In dit verband vr aa gt Min. Beyen of het met de beha ndeling
van de For eign Aid Bill in Amerika va n be lang is of de
r a tificatie in Nederland eni ge weken vroeger of later
komt e
I I
I
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De heer Bruce zet uiteen dat de Foreign Aid Bill
nog deze maand in het huis en in de Senaat zal worden inged;e~d Daarna komt de overle gging van cijfermateriaal.
1S practisch klaar en men kan aannemen dat ia OB
streeks eind April zowel in het Huis als in d Se
behandeling van de F. oB. aan de gang zal zij
komen dan de hearings/ voor de Terschill ...~
De Foreign Aid Committe 8 de Forei
tee adviseren tenslotte 81
ijler
meer in he langrij
t
Amerika op
~
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derhalve zijn de maand Mei en begin Juni . en mag 'iet
vergeten dat de kennis
het Congres
Europa zeer gering is . De Europese samenwerking is in het Congres langzamerhand een obsessie geworden. Vele leden van het Congres weten echter nog niet eens welke landen lid zijn van
de Kolen- en Staalgemeenschap en welke landen onderhandelen over de EDG . Het zou van het allergrootste belang zijn
dat nog tijdens deze verwarrende discussie periode het be richt door zou kunnen komen dat Nederland de EDGgrat ifi ceer4 heeft . Nederland heeft in Amerika de naam van zeer
"dependabIe " te zijn en dit zou van grote psycglblogis che
betekenis kunnen zijn. In Amer ika heeft men geen flauw
be grip wat een Regeringswisseling in Frankrijk betekent.
Vele Congres- leden denken dat een wijziging van de Franse
Re gering te vergelijken is met een Regeringswisseling in
de V. S. van Amerika . Onder deze omstandigheden zou een
r a t ificatie door Nederla nd a ls een soort plechtanker worden beschouwd., hetgeen een st abi liser ende invloe d in het
Congr es zou kunnen uitoefe nen. In di t verband merkt de
heer Bruce nog op dat Amer ika en Nede rland meer i n overeenstemming zijn over het pr inc ipe van de Duit se he rbewapening dan welke andere groe p van t wee Bnden i n de
Westerse wereld oot. Juist de bere i dheid van Neder land,
om e ventue el Dld als NATO- partner te aanvaarden, heeft
i n Ame r ika goede indruk gema ak~. Anderzijds wijst de heer
Bruce er op dat men rekening moet houden met twee veto's
t e gen het Duit se lidmaatschap van de NATO. Ten eerste het
' Vt,
Franse veto, maa ook
Duits~ veto . ~el~. Het wordt
soms onvoldoende beseft dat ~ Adenauer èen deelnemine
van Dld in de NATO op basis van een zelfstandig Duits
leger volstrekt afwijst. Tenslotte wijst de heer Bruc
nog op dat de appropriation-committee de zaak niet t
handelen zal krijgen v66r eind Mai a.8. omdat d
ation-committee moet wachten op de voorst 11
Foreign Relationa- en de Foreign Afia
In dit verband wijst Min. Be
tooiing van de ratiticat1 -~~~~a~~.
minder belaDI i
de EDG in

-

v
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EDG-verdrag aanvaard heeft, is de belangrijkste hindernis
overwonnen en kan men de ratificatie van de EDG als een
zekerheid aanvaarden. De eind behandeling in de Tweede
Kamer ziet Minl Beyen d~
vó6r einde Mei
i
zodat dit zamen zou vallen met de discussies in de
Foreign Ralations- and Foreign Affairscommittee , d . w.z .
nog voordat deze commissies hen voorstellen zullen hebben
geformuleerd.
De eindconclusie van dit gedeelte van het gesprek
is dat hoe eerder Nederland of een der andere landen het
EDG-verdrag zal hebben geratificeerd, hoe beter dit zal
zijn voor de Amerikaanse behandeling van de Foreign Aid
Bill .
Vervolgens stelt Min. Luris de vraag op welke wijze
de heer Bruce zich indenkt dat de Amerikaanse hulp
in den vervolge zal kunnen worden verstrekt . De heer
Bruce antwoordt hierop dat naar zijn oordeel de enditems direct aan de Hoge Autoriteit van de EDG zullen
kunnen worden verstrekt. Wat de Defence'upport betreft
.
is het niet uitgesloten dat wellicht een deel daarvan
via de Hoge Autoriteit verstrekt zou kunnen worden , doch
de heer Bruce was ervan overtuigd dat zulks zeker moeilijkheden zou @even. Voor de Amerikaanse Regering zou
het uiteraard gemakketlijker zijn, doch in de practijk
zal het, althans voorlopig, zeker op bezwaren stuiten.
Minister Staf wijst er in dit verband op dat de hulp
vooralsnog verleend zal moeten worden op basis van hetgeen in NATO plaatsvindto Ook met het common budget van
de EDG zijn moeilijkheden te verwachten, bijv. op het gebied van de infrastructuur dat zuiver gezien moet word
van het oogpunt van NATO uit en niet van uit de EDG 0
~ verdeling van de kosten zal
een NATOsing moeten zijn en niet gebaseerd kunnen ord
beslissingen. De heer Bruew onderschr1j
de heer taf en meent dat dit
aag
te erIeneD hUIp\op 1al1l8 te
j
keke. SI eht op h
kunne
B

t

positie van de deelnemende landen sterk wisselend is,
zal het uitermate moeilijk zijn reeds thans te zeggen
hoe op den duur de Defence-support berekend en verdeeld
zal moeten worden .
Tenslotte roert Min . Staf de quaestie aan van de
commando- structuur in de NATO en met name de quaestie van
de benoeming van Generaal J,uiD.!. Min . Staf wijst erop dat
hij als militair een voortreffelijke reputatie heeft en
dat ook op het gebied van de strategie conception in .
Staf persoonlijk geen bezwaren heeft tegen de inzichten
van Gen g Juin . Niettemin is de quaestie van de benoeming
van Gen . Juin wel erg plotseling opgekomen . Evenwel z
Min . Staf geen bezwaren tegen diens benoeming willen maken
indien ~ het zeker is dat zijn andere nationale functies
dan zullen vervallen. Men kan in de NATO niet aanvaarden
dat e en officier een internationale verantwoordelijkheid
draagt, doch daarnaast nog nationale verantwoordelij k~ eden
te genover een nationale Regering . Daarbij komt dat de
Franse invloed in de EDG eveneens groot zal zijn en dat
de EDG troepen ter beschikking za l stellen van de NATO g
Aangezien in de EDG Frankrijk ongetwijfeld zeer belang9
rijke functies voor zichzelf zal opeisen kan
ge~ lst
wor den dat de commandant Landforces onder de Gen .Juin
Generaal zal zijn van niet-Franse nationaliteit. Ook
wijst Min . Staf er op dat de quaestie van de commandstructuur er een is welke in het Parlement grote mevoeligheden kan opwekken~ zodat ook rekening gehouden zal moeten worden met de publieke opinie in de kleinere landen
zoals Nederland en België . De heer Bruce zegt het probleem te kennen en zich bewust te zijn van de voetangel
en klemmen welke op dit mebied aanwezig zijn, doch hij
voegt er aan toe, da hij terzake geen enkele vera twoordelijkheid heeft. Het is hem echter bekend da
zaak ook in Witon als en probleem wordt gez
momenteel in studie heert .

zijn,
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Niets meer aan de orde zijnde
de EDG- quaesties

•

In de mi ä. agzi tti ng gaf Lli nister Beyen een
ui teen ze tting omtrent d e Ned erlands e i nzi cht en
aangaande het ontwerp- statuut van de .d Hoc ergad ering va or een Euro pese Gem.eens chap , alsmede
omtrent d e vo or st el..1.en van r ed erland vo or e en eco nomi she inte gr a tie/ i n h et kad er van h et chumanpl an . De Mi ni ster wee s ero p dat Lle t name Fr ankri j k
aanv&~k e l ijk het t ot standkomen van een EPG a l s e~~
v oorwaar d e had ge steld vo or d e r ati f ic a t i e v
de
EDG; t hans word t minder over di t ve r b and ges r ok en
en bes t a at de indruk , dat de EPG wordt b e s chouwd
a ls een ond erwerp van g eringere urg entie dan de
EnG. Aan de Nederl andse Reg ering i s voort s gebl e en
da t er bij de andere Schuman- l anden ee n dui delijke
a arzeling besta at de ec onomi sche integr atie g elijkt i j di g te b ehand e len met de voorstel len van de
d Hoc Assemblée en deze op te nemen in het s tatuut
van de EPG; men houdt beide onderwerp en liever gescheiden . De Nederlandse Regering is niet onb ereid
hieri n mede te gaan, mi ts de behandeling v.in d e economi s ch e i nte gr a t i e ongeveer parall el b lij ~ lo p en
met de EPG, zod a t de integr a t i e ~iteindel ij k crdt
va stgesteld of wel

.

4

À.

als een amendement o p de EPtJJ of

B in

e~n

afz onder l i jk v e r d rag

I n zi jn antwoord zei de d e Heer Bruce enk ele
waard erend e wo ord en over h et werk van de Nederlands e Afgevaardigden b i ~ e Ad Hoc Assemblé e te s tra atsbu r g o
Een rech tstree ks verb and tussen de EDG en de
pra ctisch ~noch logisch. Volg na
d e Heer Bruce wordt i mmers de EPG een permanent ins tituut van veel wijdere strekking dan de EDG; hij
vermocht dan ook tuss en beide. geen n oodzakelij
I1 link " te zien:;];I.n di t verband vroeg hij zich
of de EPG t . z . t . de bevoegdheden van de
G
de EDG zou kunnen overnemen . Hij ach
1l1.rY'D~"
niet zeer geporteerd , hetg een Miniat
di:g g af tot de opmerking dat d
ye;lWll.ltI
de nei ging zou hebben 0 de b
KSG en de EDG te aa
r
zelf geen .8zen11j
1
Dit ia dan ook' n
D. . . . . . .
kan t g n •

EPG noemd e h ij noch

-
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De Heer Bruc e b l eek bepaal d s ce pti s ch t e
sta an t egenover he t gelijkt ij di g to t standkoo en
van de EPG en~'en economis ch e i nt egr atie, zoals
de z e in d e l eder land se vo ors tel len t e Rome i s
neerg elegd. Hij vre e sde dat onder h and elingen
over een f a riefg eme en s chap een "inj ec t i on of
s omething ~~b.4compl e:i " z ouden b etekenen i n
de BPG, waardoor het tot s t andkomen van de ze
l aatste aanzienlijk zou worden vertraagd o Hij
gaf er d aarom kenneli jk d e voorkeur aan de onderhan deling en ni et gelij kt ijdig ,maar nà elkaar
t e doen ge sch irlen, aangezien daarv~~e rm oe d e l i jk
mi:nder ui ts t el was te verwach ten. \!:-.L

I

De He er Bruce z ei de nie t dui d el i j k in t e
. een gr oot a anh oe men e en "treen ~ool," dle
t a l landen omvat, zou kUnnen combineren met
een inte gr a tie op landb ouwgebied van de zes
S chuman-Iand en , wier l andbouwbelang en dan als h e t
w areLafg~j~1g (segregated ) zouden moeten gehouden worden van de rest .
.
Zlen

Tenslotte onderstre~pte de Heer Bruce de
noodzakelijkheid van de uiteindelijke tot standkoming van een geme~sc hap pelijk Europese markt,
daarbij wi~zende optwis s elva lligheden van de
Amerikaanse binn~andse politiek . Hij herha alde
nog eens dat voor de VS de politieke en econonllsche eenwording van We t-Europa va n een middel
tot een doel op zichzelf
:û ge worden. Zonder
e en dergelijke eenwording voorzag OCI hij ook
een gering e bereidheid tot particuliere investering en van Amerikaanse zijde in vest-Europa .
Hierop werd door ~inister Luns de vraag geh
~~. steld in h oeverre de Nederlandse Regering zou
,~rekenen op de sympa thie en de .steun der Amerikaanse Regering voor ons standpunt t.a.v. de econollL_ scne integratie . (t'ariefgemeenscnap). De Heer
Bruce hield zich in zijn an~woord enigszins p
vlakte doch gaf tenslotte in voorzichtige b
0
dingen te kennen dat de Amerikaanse eg .
zijns inziens wel bereid zou zijn tot
"encouragement and endorsem nt 0 th
maat" ~ als een .noodzakelijk
nd._
rider}van de EPG. De He r Bra.
bl
onder de indru.k van d b
andere hoofdst
ontmoet.
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Aangaande de Tarief gemeenschap werd nog door d
I i niste r s opgemerkt , in antwoo r d op d esb e ~ reffenae
vrag en van de He er Bruc e:

•

• dat de Tar iefgemeenschap ge en prot ectie b eoogde Vill.
de "zes " te genover de buit enwereld , do ch dat het
hoofdzakeli jke doel "to settIe repercussions" bi nnen
de gemeens chap . Vandaar het belang van het princi pe
der gemeenschappelij ke verantwoordelijkheid . ( n dit
verband toonde de He er Bruce h et belang in het zien
van doel
-- . en "compensatie ""maatre ge len ll ten guns te
van bedrijven, die door een economische crisis worden
bedreigd , of zelf s t ot li uidatie worden gedwongen) .
B. dat het evenmin de bedoeling w~s de "zes" tot een
b eslot en club te maken en dat d e gemeenscha \Vel
de gelijk afs pr aken en overeenkoms ten kan aangaan
met andere landen . Het Ned erlandse standpm1t is no g
s t eeds dat een z O groo t mo ge ijk aantal staten in de
est -Euro~samenwerking di enen te worden betro~;
dit ge ldt ook op het s peciale gebied van de integr atie,
doch voorshands valjr ni e t t e verwach ten dat no g meer
land en daarin b etrokken wensen te worden ( et mee st
waarschi jnlijk is dit nog van Denemarken) .

c.

dat het probl eem van de convertibi l i t ei t der va luta
ni et kan worden opgelost in het kad er d er "zes" dOch
slechts i n veel breder · v erban d . I nd ien van de aanvang
af de Ned erlands e voor stellen zouden wora en gek oppeld
me t mon e tai r e pl annen , zou men waar s chi jnlij k spoe di g
vas1;rak en .
In het kader der lI zes " bestaat sl-eëhts een gedeel t eli j ke convertibili tei·t dankzij de EPU; overig ens
i s d e conver tibili t ei t op zich'zelf g èen noodzakelijke '
voorwaar d e voor het tot s tan~ bregen van een TariefUnie .

D. tussen de Ministers en de Heer Bruee bleek overe ns temming te bestaan dat ean Ministers bijeenkomst
op 12 , ei &pl , a . s . ter bestudering van het ontw·_-ns tatuut van de Ad Hoc Vergadering wel zeer pramatu
zou zijn; h et zou · d e voorkeur verdienen de studi
van 4e ontwerp- statuut voorshands op te dragen
deskundi g en , die gelijktijdig een proe.dur
verdere gang van aken zouden kunnen uit. r
9 te~ Beyen releveerde nog kort het voor t
hen ' was geda~ met betrekking to't h
p
een "annotated agenda , dat echter d
van Ministers niet was aanvaard
De Heer Brace
van het on erp-s
ba i
aChtt voor
hap,
%'nua••oJ:-k 1

- 4 -

De Heer Bruce was zeer getroffen door de geest
van individualisme en voortvarendheid die de p
lementaire verteg enwoordi g ers in de Ad Hoc ssemblée
te straatsburg kenmerkte • • Volgens zijn overtuiging
zouden bedoelde vertegenwoordigers stellig op een ~
of andere wijze betr o~en wensen te blijven bij het
overleg tussen de Regering

