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Beknopte samenvatting van de bespreking op 28 Juni
1 L YJ.
Aanwezig: Llr J.Y/. Beven, Hinister van Buitenlandse
Zaken, Voorzitter, rof.' r G.Lï. Verrijn Stuart,
Brs E.H.van der Beugel, 'r Th.H. Bot, llr 1. de
Block, Br J.E. van Bierendonck, llr H.F.Eschauzier,
Llr C.L.W.Fock, Brs J.Grooters, Brs P.Kupers, Drs J.'
H.B. van der Kwast, Mr J.J. van der Lee, Br J.Linthorst Homan, llr K.Neuerourg, Prof.Br I.Samkalden,
Mr S.Th.J.Teppema, llr K.Vonk, Llr C.Hutten.
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Hinister Beyen wijst er hij de aanvang der vergadering op, dat de interdepartementale advies-commissie is bijeengeroepen naar afleiding van het besluit
van de Conferentie van Messina tot instelling van een
Commissie van Regeringsgedelegeerden ter bestudering
van de vraagstukken vermeld in de Resolutie van genoemde conferentie.
Er zal thans een procedure moeten worden vastgesteld voor het overleg terzake zowel interdepartementaal als met Prof.Verrijn Scuart, die als Nederlands
Regeringsgedelegeerde zal optreden.
Er zal in bedoelde commissie geen meerhoofdige
delegatie zijn, doch slechts één Nederlands Regeringsvertegenwoordiger, die zich zo nodig kan laten b i j staan door deskundigen.
Ten behoeve van de Nederlandse vertegenwoordigerzal geen formele instructie worden opgesteld, daar
het standpunt der Nederlandse Regeling reeds herhaaldelijk duidelijk is geformuleerd.
Be Commissie, die onder voorzitterschap van
Lünister Spaak te Brussel zal vergaderen, zal waarschijnlijk in twee étappes werken. In het eerste stadium zal zij de algej '.ene probleemstelling bespreken
en haar werkprogram opstellen. In de tweede phase zullen hoogstwaarschijnlijk een aantal sub-commissies
werkzaam zijn op de verschillende gebieden, die iu de
Hessina-Resolutie worden genoemd. Hierbij zullen uiteraard deskundigen moeten worden ingeschakeld.
Prof. Verrijn Stuart zal naar Brussel worden ver; 5seld door een kleine -roep ambtenaren bestaande uit

Linthorst Homan, Prof. Kymmell of Drs Kupers en Llr
hutten of Llr Kruvt, die hem in het algemeen als adviseurs tijde -s de" YJ-; de-ingen der Commissie zullen
Be interdepartementale coördinatie zal worden
verzorgd door een .•' 2ine kern uit de interdepartenentale Adviescommissie beataanêü uit Drs van der Beugel,
UT Bot en Dr Linthorst homan.
De leden der A.avi-;s commissie zullen regelmatig
de stukken ontvar an, .ex-vijl de voltallige commissie
zal worden bijeengeroepen colkens wanneer de ontwikkelin ••• te Brussel hier "toe aanleiding ,-"eoft.
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Bij de hieropvolgende discussie bleek, dat de
aanwezigen zich met üe geschetste procedure konden
verenigen.
Voorts kv/amen nog de volgende punten naar voren:
1.

Het zal niet de taak van de Studie-commissie zijn
concrete voorstellen uit te werken met betrekking
tot de Cioor haar te bestuderen onderwerpen. Het
uitwerken van concrete oplossingen, eventueel in
de vorm Vc-.n tractaten, zal uoor de Regeringsconfere
tie(s) dienen te geschieden.

2.

De Commissie zal zich tijdens haar eerste vergade
ringen niet moeten beperken tot organisatorische
vraagstukken en tot het instellen van sub-commissie
uoch zij zal tévens aan deze sub-commissies een
aantal lichtlijnen dienen te verstrekken voor hun
werkzaamheden.
Leze richtlijn en zouden de volgende punten kunnen
omvatten:
a. overzicht van hetgeen reeds op het betrokken
teiiein geschiedt;
b. aanduiding van hetgeen nog zou moeten en kunnen
worden gedaan;
c. de institutionele consequenties van een derge
lijke verdergaande ontwikkeling.

3.

Er zouden in beginsel niet meer dan vier subcommiss
moeten worden ingesteld t.w.:
a.
transportvraagstukken
b. energieproblemen met uitzondering van atoom
energie
c. het vreedzaam gebruik van atoomenergie
d. de gemeenschappelijke markt met inbegrip van
de onder C en D van de Messina-Resolutie ganoemde vraagstukken.

4.

Het is van belang, dat een nauw contact met de
Benelux-partners zal worden onderhouden.
Le Belgische suggestie om bij de bestudering van
de gemeenschappelijke markt te beginnen bij het
vraagstuk van de afbraak der handelsbelemmeringen,
zal van Nederlandse zijde worden gesteund.
Uit tactische overwegingen lijkt het beter voors
hands niet met eigen Nederlandse initiatieven te
komen.

5.

Le formuleringen van de Resolutie van Messina
moeten niet als limitatief worden beschouwd. Te
Brussel zullen de, in genoemde Resolutie bedoelde
vraagstukken, ook met betrekking tot hun andere as
pecten kunnen worden besproken.
Lr zal rekening mee moeten worden gehouden, dat bij
de bespreking van het vraagstuk dei- atoomenergie
cioor alle betrokken lanuen hun bestaande bilaterale
relaties en veiplichtingen op dit gebied in anmerking zullen worden genomen.

6.
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Het zal van de ontwikkeling afhangen of op bepaalde ogenblikken zekere vraagstukken aan de
EEA of aan de Ministerraad zullen moeten worden
voorgelegd. Hierbij zal uiteraard steeds een inzicht moeten worden gegeven in de onuerlinge samenhang der verschillende proolemen.
Het ligt niet in de bedoeling om, behalve het
Verenigd Koninkrijk,ook andere landen uit te nodigen tot deelname aan de werkzaamheden der Studiecommissie. Tezijnertijd zullen de zes Regeringen
beslissen, welke landen zullen worden uitgenodigd tot deelname aan de Regeringsconferentie(s). In de
voorbereidende phase zou de informatie van de andere
regeringen kunnen geschieden via de samenwerking met
de OEES, de Raad van Europa, de Europese Conferentie
/an 'Transportministers etc.
Hierbij zal duidelijk moeten worden gesteld, dat
de Zes niet voornemens zijn iets te ondernemen
dat belemmerend z ;u kunnen werken op de werkzaamheden der bestaande organisaties, doch dat zij
alleen in onderling overleg willen nagaan of zij
op bepa-1de gebieden vorder kunnen gaan dan in
bedoelde organisaties mogelijk is.
ÏÏadere voorzieningen zullen nog moeten worden getroffen vojr de organisatie van het secretariaat,
de kostenverdeling, de inschakeling van de EGKS,
de GEES, de Raad van Europa en'de Europese Conferentie van Transportministers.
Van Nederlandse zijde zal ernaar worden gestreefd
het voorzitterschap van de sub-commissies te
doen vervullen door de Belgen.
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