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Ben belangrijk aspeot bij h et bepalen y an de Juist
keuze 1s ongetwiJfeld de verh ouding tot derde 1 den,
waarbiJ lIlet name kan orden gedaohtaan het Verenigd
lConinkriJk, Oanada en de Soandinavis ch land n. Hun
houding tegenover de Gem ensohappel1jke
kt ordt
ill st erke mate bepaald door hun vrees voor het ontsta an
van een groot protectionist1sch blok in est-Europa.
Deze factor vormt e enkra ohtlg argument ten gunste van
he't ede rlandee streven naar een zo l a ag lllogel1Jlt tariet. Het argwnent van de Heer Spaak, dat aen ralatiet
hoog t arief ·e en kraohtig wapen kan zijn 0 van derde=
landen be,langr1jke t ariefoonsess1ee at t e dWingen, kan
aet de nodige aoep.s18 ordenontvang&14 daar de ~1 Jk
van de EGKS heeft bewezen hoe oe ilijk het is om een,
voor alle deelneende ~anden a anvaardbare, and rhande11ngsinstructie voor dergelijke tarietonderhandelingen
te formuleren.
Het is eohter niet uitgesloten, dat h et in de praktijk
n1~t
o gel~3k zal blijken de belangen van de Gemeenschap
en de belangen yan derde l anden met betrekkin& tot het
buitentar1et over de gehele linie Ile t elkaar 1n overe&nste
Dg te br engen.

In dat eval doev zich derhalve de vraag voor of de

samen erk1q tussen de Zes oet prevaleren (OOk indien
deze bepaal..de - Ui ieraard binnen zekere Qenzen te
houden - nadelen voor de. nationale eCODO 18 aet zioh
.e.~r8Dg1) dan .el, datd. nat1ona1e belangea gezie.
tegel10ver derde landea de doorslag oeten geven. In
het l10ht VaD de ook door Nederlan4 1n ess1na tot
u.1'drukk1Dg sebrachte wenselijkheid tot h et soheppe:a.
YaD een Geaeenschappe11jke
ark', zal n.h.v. naar e. .
oplosSUB in .erstgenoemde zin, indien maar enig.zins
Terant oord, door Hederland moeten orden gestreefd

-t.

Indien de ove eging van alle f a ctoren en de bestuderiDa
van de t. verwachten oiJfers heeft geleid tot de fOrmQlering van een Nederlands standpunt, dat Toor de gehele
Gemeenschap aanvaardbaar kan orden each~, zou er a.i.
bi~ de Hear Spa ak .et kracht op aaD88drongen aoete.
worde. d1' voor.tel of wel alsnog aan 4e Delegatieohefe
te Brus.el voor te legcen ot .el, gezien het t1~d.se
brek, dit Toorstel zonder verdere bespreking ala alternat1eye aogelijkheld naast het plaa-Uri in het eindrapport op te ne.en.

Wanneer eo ter eyen~eel nooh de Heer Spaak noch de aDdere delegaties het Nederlandse voorstel ala eeD aanTaardbare methode in he~ eindrapport zouden en.en op te
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ne.en, 8~aa1 da Nederlandse Delegatie voor de eUZe 0 ot
wel zioh hierbij neer te leggen ot wel een rea rve te make
op dit onderde 1 van het eindrapporl.
De beslissing hierover zou m.i. eerst geno n di nen te
worden wanneer het gehele eindrap ort in oonoe t g re d 1s.
Indien op dat oment ook andere de1egaties op
paalde unten reserYes aken bestaa' er geen nkel e aar zulks eveneana van ederlandse zijde .te doen.
ocht echter geen enkele andere delegatie hi rtOé ov rgaan,
dan zouden de politiek voor- en nadelen van en uit luit nd
.ederlandse reserve na.ar
Jn en1ng zorgvuldig oet norden
atgewogen. Met name zou hierb1~ oeten orden OYe oge. ot
het reserveren van en onderha.ndelingspositie hi erbiJ van
doorslaggevende aard zou moet n z1 Jnt· zowel 0 dat enerzij 8
de waarde van een dergelijke gelsoleerde oaitie in t ij!el
kaa worden getrokk A alsook 0 dat and rzijds de re ering~n
tooh formeel geheel vri~ blijven staan tegenover cle conclus ie. van het e1ndrapp rt van de »russe·lse COlt1IIliss1e,.
Ik kan mij 80 8 niet aan d,s indruk onttre eD, dat andere
landen 9 meer d 8ll Nederland , Tan oordeel. zijn, dat welke 0 k
\ de l1'1houd van het e.ladr por zal 2S1j1l , zi~ nog rui.achoota
gelegenheid zullen he bea op de daarin geponeerde stellingen
t erug te· komen.

&.

Beswaerende zou ik het volgende willen stellen:
1 • .Ben 'bezoek van Minister Spaak ·an onder de huidige Q
8tan 19heden verhe14erend erken;
2. Hiertoe ls noodzakelijk een duideliJk en go.d gear
eat.erd lfederlande standpUl'l'~ dat et alle interne en externe eoono sche en pOlitieke f ctoren rekeDing houdt;
). Di" stan punt zullen w1.j met kracht te enover ae Heer
Spaak a. zo mog li jk in :aruBaaloeten yardedigeD, waarbiJ d. nadruk vooral zal moeten ord. . gelegd op de aaDvaardbaarheld zowel voor de Gemeenschap a~.. in he' al·
a_eeD, voor derde landen;
4. Indien di' Nederlands. standpunt ook nu g.en .erklank
zou vinden zou de Nederlandse delegatie eerst biJ de
. asistall1na YRD de d.~in1~i.ve tek.' van het e1ndra~p rt
aoaten besl1ss. . ef .en Nederl and.e rea8rYe i.a ••• het
buiientar1ef .en.el1Jk .oe' ord9n geacht.
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