MEMORANDUM

Chef D S

an:

263.

(Doorslag)

Betref":

ota. inzake, Cl.

Aan:

U.E.ts nota inzake de Europese integratie Talt D.b •••
el reei s op het oede og$nbllk om enerzijds r1ehtiDS te
geven aaa de alo. bestaande behoefte de ab~t afgebroken
dr dd der Europese samen erk1ng we'd ero. op te ys.tten en
derzi,J da oa in ooncreto tekenln~ te brengen in het toeko stig beleid op hetgeb1ed der Europe.e samen erk1ns, dat
i
ers mo enteel ~.l zeer wordt vertroebeld door èen stee4.
verd r 0 zioh heen grijpende plannen-m.aker1j en apraakv8l"arring •
. j derhalve volledig baserende op strekking en inhoud
Uwer nota, Bloge ik in het volgend. enige voorlo ig. Opmèl"kinge.11 terzake aakea.

1.

Ad P-S. 2, veertiende regel van onderen:
Zou het gezien d.bes~aande verhoudingen niet beter zijn
o -inatede van te spreken van een kan • .aD on. bij .onnet-te
ze8gen: • • • • •• in hoeverre er a.anleiding kan Sijn - gezien de
persoon11jke 0 vattingen van Monnet - deze te bewegen zijn
ontsl.~aanvrage in te trekken.

2.

Pag. ), vijfde regel van boven.
ordt hier de KSG niet al te zeer in een aomber daglicht
gesteld' Ik aeende dat de KSG in het alsemeen en aeker in de
hU1dige hoogconjunctuurper1ode een O~D politiek heeft gevoerd.

3.

Pag. 4,

•

e.de alinea, elfde regel.
De passage ·via de pressie der internation le parlementen"
allioht ala een rode lap op een etier kunnen werken op
80
ge p raonen. ' . .eer daar het hier geen parIa.enten in eigenlijke sin betret1. Als doekje voor het bloeden sou ik daaro
llen Toorstellen om instede van het woord ·parl enten M
het oord raadgevende verg deringen- of iets dergelijke te
gebruiken.
Pag. 4, tweede alinea, laatste twee regels.
Ik vraag
J at, ot niet instede TaB " einig belangrijke
sectoren" oet orden gelez ft ·oTeri ens belangrijke sectoren",
d
4e 1ntegr tle v
kolen en staal en het huidige spreken
OTer een uitbreiding van de sa et energie en transport toch
bel
iJke sectorea _etre.'.

erde r

el y
oDderea.
af, of het Juist is te apreken van "resultaten"
et niet Teel.er ldua dat het slot van de
a tt1nc
de Ter.ohilieade elkaar t genten 1Jlh1eld.
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MEMORANDUM
(Doorslag)

Van:

-2-

Aan :

·6 .

boven.
Pa.g. 5, el.fde :r-egel V
De Heer Larock he·ett niet ZOzeer Tan tr apor'-lnt.gratie gesproken, als el van een samenwerk1ng a.b.t. d. aanl.a
van kanal.en en 'Verkeerswegen, du. t.a.T. de uitvoering van

erken.
7.

PIlg . 5, zestiende regel van boven.
orden de plannen TaJ1 de ~e.r Bla.1en in ELES-verban4
besproken? Ik dacht da.t de Heer :8181s•• zich had gein.pi.reerd op en ELE8-pl811 en nu dit nieuwe plan in d. R.T.E.
11d. lanceren .

8.

Pag . 5, laatste regel •.
Bad. Aa8eDlb.l&e ad Hoezo weinig onath ke11jk? Ik meeA,
dat deZ1t .1sse blée zich in het algemeen bij a. uitwerking
van het S'atuut ein1g gelegen heeft laten liggen aan het
oordeel der Regeringen.

9.

p&&. 6, derde alinea, zeade regel.
Deze passage over de KSG klinkt milder dan de ernstige
bezwaren door U.E. genoemd op de pagina's 2 en 1 'agen een
sector.ge ljze integratie.

10.

Pas. 6,

11.

Pag. 6, la t ate drie re e~••
Zou hier niet een zinsnede oeten orden bijgevoegd aaruit blijkt d t in het nSTolgende eeD antwoord op de bedoelde
Yr
n zal wor en gegeven?

12.

Pac. 7,

derde alinea, t aalfde ~egel.
Boe el ik aiJ geheel k8D verenigen .et de gedaohte van
een Britse associatie dient men el edacht te zijn op het
gevaar dat ook andere landen een associatie i~ plaats van
e n sterkere 1nd~ su1len willen aangaan. Op dit g~b1ed is
ook in d. boeze Tan de sa .en str13d gaande.

eerste To11e alinea, derde re el .
Zou niet
en wor en te enge or en dat ooIta l!' een
VM~SO • eoono
ache en sooia le structuur heeft, zodat zou
orden ge.teld 4at ook voor Italië e.n uitzondering8zou oeten gelden? Bet geYa&r .oet niet denkbeeld1.
n geaoh'.4
d
nlet sleobte nOB .er uitzonde~en
orden bedon ent
1 de Benelux-luden te. en
4e el eBliJke kern zouden ToraeA, een Toor
niet ln a~e opziohten aantrekkeliJke C

2)

1955.

