MEMORANDUM
No:
671
Van: Mr. C. L. W .

Aan-.

a e

FOCK

Minister-President

Ik heb vandaag de hierbij gevoegde conceptinstructie voor de delegatie bij de conferentie over
de Europese Gemeenschap ontvangen. De bedoeling is, dat
deze op 3 Juni in de Commissie-Beyen zal wordei besproken.
Het is uiteraard mogelijk, dat de Commissie-Beyen nog belangrijke veranderingen en wellicht verbeteringen er in
aanbrengt. Aan het eind van deze nota wordt aan de orde
gesteld de vraag hoe mijn houding in de Commissie-Beyen zal
moeten zijn. Na eerste lezing van dit concept heb ik
in de eerste plaats de volgende algemene opmerkingen:
1°. De financiële en economische attributies, beide
uiteraard zeer belangrijk, zijn nog niet ingediend,
hetgeen de beoordeling van het concept als geheel
minder gemakkelijk maakt.
2°. Het komt mij voor, dat de instructie slechts op zeer
weinig punten volledig bindend is. Er wordt veel gesproken over: "een standpunt, hetwelk ware in te nemen",
"te overwegen ware", "gestreefd moet worden", "aangedrongen moet worden", "gedacht dient te worden",enz.
Dit geeft uiteraard de delegatie veel armslag en onderhandelingsmogelijkheden, de vraag is of de Regering
tot deze hoogte daartoe bereid is.
3°. In de instructie komt niet duidelijk naar voren, dat de
door de Regering gestelde voorwaarde, dat de economische integratie een zekere mate van "automatisme"
zal moeten hebben, welke zal leiden tot een door de
Regering voldoend vergaand geachte economische eenwording, conditio sine qua non is voor Nederland om
toe te treden. Mogelijk is echter, dat dit in de
economische par. tot uitdrukking zal worden gebracht.
4°. Evenmin blijkt uit de instructie in hoeverre bepaalde
wensen van Nederlandse zijde op het institutionele
vlak desnoods kunnen worden prijsgegeven indien voor
Nederland bevredigende artikelen omtrent de economische
integratie worden verkregen. Omgekeerd blijkt niet
in hoeverre aan de institutionele wensen van Nederland
moet worden vastgehouden voorzover de economische
artikelen minder bevredigend voor Nederland zullen
zijn. Ik ben mij er van bewust, dat de formulering van
dit punt niet eenvoudig zal zijn, doch men kan over
deze zaken zo verschillend denken (en er wordt ook
zeer verschillend over gedacht) dat een zekere aanduiding van de richting, waarin de delegatie zal
moeten denken toch wel noodzakelijk lijkt.
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De instructie op de voet volgende heb ik nog de volgende
opmerkingen:
a. Het lijkt mij juist de Gemeenschap slechts toepasse
lijk te doen zijn op de gebiedsdelen der Staten in
Europa. Dit zou stringenter moeten worden voorgeschre
ven.
b. De instructie spreekt zich niet uit over het in te
nemen standpunt voor wat betreft de opening van een
mogelijkheid tot uittreding. Wij weten, dat de Bel
gische Regering hierover voorstellen zal doen en de
instructie vraagt daaromtrent overleg met de Belgi
sche en Luxemburgse delegaties. Naar mijn mening wordt
dit overleg moeilijk indien niet enige aanduiding be
staat omtrent het bij de Nederlandse Regering terzake
levende standpunt.
c. De instructie ten aanzien van de inpassing van de
KSG en EDG is naar mijn mening te weinig bindend. Met
name zou ik de voorlaatste en laatste zin van deze par.
alsvolgt willen lezen:
"De delegatie kan slechts toestemmen in een
regeling, welke coördinatie van politiek waarborgt,
doch waarbij een bevoegdheidsoverdracht eerst zou
plaats hebben nadat gedurende een ruime overgangs
periode van ..... jaren voldoende ervaring met de
werking der doelgemeenschappen zal zijn opgedaan.
Alsdan zal voor de overdracht van bevoegdheden en
de voorwaarden, waaronder zulks zal geschieden
goedkeuring door het parlement en een eenstemmig
advies van de Raad van Ministers zijn vcor te
schrijven."
d. Inderdaad bestaat sterke voorkeur voor een stelsel,
waarbij de Voorzitter en leden van de Executieve Raai
door de Raad van Ministers worden aangewezen. Ik vraag
mij af of de toevoeging, dat aanwijzig ook zou kunnen
geschieden door een paritair samengestelde senaat
wenselijk is. In de eerste plaats, omdat het zeer de
vraag is of ^en paritair samengestelde senaat "haal
baar" zal zijn, maar ook omdat wij er naar streven om
het executieve orgaan meer onafhatielijkheid te geven
van het parlement, een streven, dat door de benoeming
in handen te leggen van de senaat wordt doorkruist.
;

e. "Aan te dringen op een paritaire senaat dan wel een
senaat, waarin de wijze van zetelverdeling gelijk
waardige waarborgen voor de rechten der kleine Staten
zal bieden" acht ik persoonlijk onvoldoende sterk.
Ik zou dit liever zien gewijzigd in een instructie,
inhoudende dat de delegatie niet met een niet-paritaire senaat mag accoord gaan.
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f. Ook onze bezwaren te_en het Recht van Amendement van
de senaat zou ik stringenter geformuleerd willen zien.
g. De instructie, dat er naar zal worden gestreefd, dat
instemming van de Raad van Ministers in alle gevallen
wordt geëist, waarin zulks ter "bescherming van ie
belangen der deelnemende Staten nodig is, alsmede
het punt of zulke beslissingen van de Raad van Ministers
met meerderheid dan wel unanimiteit, afhankelijk van
het gewicht der behandelde zaken, zullen moeten worden
enomen, acht ik te vaag geformuleerd.
h. De formulering ten aanzien van de sociaal-economische
raad zou wellicht kunnen worden aangepast aan de wensen,
die de vakverenigingen terzake hebben geuit.
Alvorens de vergadering op 3 Juni des namiddags
plaatsvindt zou ik gaarne een en ander nog met U willen
bespreken, met name de vraag welke houding ik in de
Commissie zal aannemen. Het is denkbaar, dat ik boven
staande opmerkingen, indien zij Uw instemming hebben,
eventueel aangevuld met verdere opmerkingen Uwerzijds,
ter sprake breng, doch dit heeft het nadeel, dat h-t dan
voor U in de Ministerraad wellicht moeilijker zal worden
om Uw wensen gerealiseerd te krijgen. Immers in dat ge
val zal de Minister van Buitenlandse Zaken, aangenomen,
dat hij zich tegen bepaalde hierbovenstaande opmerkingen
zal verzetten, "gewaarschuwd" zijn in verband met het
door hem in de Ministerraad te leveren tegenbetoog. Aan
de andere kant lijkt het ook niet wel mogelijk om in de
Commissie-Beyen geheel "stommetje" te spelen.
Ik zou het wel zeer op prijs stellen, indien U
nog niet tegenover Minister"Beyen zoudt willen doen
blijken, dat de concept-instructie U T e k e n d is.

30 Mei 1953
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