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De voorzi tt e r de elt med e, da t op de a gen a van d~ llJini 'S'"t&rs
conferenti e , welke op 20 en 21 oc tob er a . s . i n Par ij zal worden gehouden, de volgen de punt en parai sseren:
De nota ' s van Mini s ter Spaak , resp . met betrekki ng tot de
Geme enscha ppelij ke Markt en t ot Eur a tom; het mili tai re gebrui k
van kernenergi e en de inschakeling de r overzeese geb i edsdelen .
Voorts meent de voorzitt e r, da t de heer Spaak \~a rsch i jnlijk
ook de verde r t e volgen proc edur e der onderhandelineen ter sprakezal brengen en me t name de mogeli jkheid om het nroces van de
verdragsor stelling te versne llen.
De heer Eschauz ier i s van meni ng, da t voor Euratom de huidige pro cedure b i j v oorkeur moe t wo r den geconti nueerd . Hij be toogt, dat reeds v e el werk is v e rz e t en dat er een redelijke
kans bes taat om in de loo p van de c ember ,c-ereed te z ij n , mi ts
de mLd ~\ ters het eens wo rd en over he t k3.rdine.le punt van het
mon ir. olie •
Voor de geme ens chappelijke mar k t l ijkt de s i tuati e iets anders ; enige v e reenvoudi g ing lijkt ni e t onwenselijk . Ondanks enige bezwaren, we lke men tegen de p e rs oon van de he e r Uri zou kunnen koesteren, zou toch zijn acti ev e medewe r ki ne aan de redact i e
van de artikelen van nut kunnen z i j n.
De voorzitt e r suggereert om na de Mini s t ersconferent i e een
nota t e richten aan de Ministerraad ov e r die onde r we r pen , waaromtrent het Nederla ndse sta ndpunt voor de onde rha n de lingen nog
nader moet worden ge preciseerd. Na gegaan zal no ~ moe t ~n worden
in hoeverre daa r bij rekening kan worden gehou den me t de advi ezen ,
welke de Adviescommissie van de SER i n afz i enbare t i jd voorne mens is uit te brengen.
2.
Met betrekking tot de ontwe r p- reso l ut ie inzake een stud i eopdracht op het gebied van de ene r gi evo or z i ening op l anee te rmijn aan de Hoge Autoriteit gaat me n erm e e akk oord , dat Nede rland voorlo pi g vas thoudt aan de door haar nodig eer, ,hte wi j z igingsvoorst ellen in deze resoluti e ondank s de bez v/'t,i,~G n, "'we l ke de
Duitse delegati e t egen de resolutie i n haar geheel van pl an is
op de Minis t ersconfe rentie na ar voren te br engen. De h eer Hi j z en
zal e"en aantekening over di t vraagstuk voor Minist e r Luns voorbere iden.
3.
Ter s prake komt de ontwerptek st inz ake de vrijhe i d van het
kapitaa lverkeer en de proce dure voor een cla use de sauvegar de ,
welke Nederland in Brussel zou indi enen. He t blij k t, dat ~ i nan
ciën toch bezwaar koee:t e l't t egen het amendement, da t op de l aatste dele gatievergadering is voo r gest e l d . Financi ën meent , dat i n
elk geval alle ove r h eids or;anen en ove r he idsbedrijven een vergunning zullen moeten vraLdn voor h e t plaa tsen van e en emi ss i e
op de kapitaalmarkt van een deelnemend l a nd. Een l aatste roging
om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen zal n oe wor den
gedaan do or een gesprek, da t de heren de Bloek, Ma a s en Kymmell
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hierover zullen hebben. .1ordt men het daar niet eens dan
zal voorshands geen Nederlands voorst el in Brussel worden ingediend.
4.
Het blijkt, dat de v oorz i tter van de Adviescommissie
van de SER het advies van deze commissie met betrekking tot
de harmonisatie der sociale wetgeving en aan 'M inister Zijlstra
heeft gezonden. De vraag rijst, of de SER-c ommissie dit advies niet aan alle betrokken Minist ers zou b eh oren te zenden .
Afge sproken wordt, dat de heer Maas een bri e f voor de heer
Zijlstra zal ontwerpen, waarin deze het betrokken SER-advies
aan hen doet toekomen en waarin hij tevens een voorst e l zal
doen voor de \rijze, waarop in de toekomst de toezending van
dit soort adviezen zal worden geregeld . De gedachten gaan
daa rbijLnaar de toezending van een aantal exemplaren naar de
Minister-President t 9r dis tributie onder de leden van de Ministerraad en van een aantal exemplaren naar de voorzitter van
de Coördinatie Co~~ issie ter distributie in deze commi ss ie.
5.
De heer maas brengt de wens over van de voorzitter va n
de Adviescommissie van de SER om het stuk met de b e r ekeni nGe n
van het buitentarief aan de leden van de Adviescommissie ter
hand te stellen. De heer Maas. meent, dat de heer Verrijn
Stuart dit verzoek terecht doet, omdat ande r s. de l eden va n de
commissie zich niet over het probleem van h e t buitentarief
kunnen uitspreken. In Brusse l is echter a a n de heer Spaa k
toegezegd, dat het onderhavige stuk niet in handen zal worden
gesteld van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De he e r
Maas stelt daarop voor, dat Handel en Nijve rheid een ei een stuk zal maken, waarin de berekeningen uit het Brussels e rapport worden overgenomen en dat dit stuk ter zeer vertrouwelijke kennisneming in handen zal worden ges teld van een aantal leden van de Adviescommissie, namelij k diegenen , die zich
met het vraagstuk van het buitentarief zullen bezi ghouden .
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