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Telegram van 23 april 1955 van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de 

ambassadeurs, (over een gesprek tussen Beyen en Spaak)

Heden vond bespreking plaats tussen Spaak en Beyen over eventueel Benelux-initiatief inzake Europese 

economische integratie, waarvoor nog instemming van Bech moet worden verkregen. 

Overeenstemming werd bereikt over de volgende punten: 

1. Dit initiatief zal worden genomen op aanstaande Conferentie van Ministers Buitenlandse Zaken van de 

KSG.

2. Gestreefd zal worden deze conferentie avant einde Mei in Luxemburg te doen plaatsvinden, dus na NATO 

en WEU-conferentie.

3. Besloten werd in overleg tussen de drie landen een document voor te bereiden, dat tijdig voor de te 

houden conferentie aan Duitsland, Italië en Frankrijk te kennis zal worden gebracht.

4. Afgestoken werd, dat dit document suggesties zal bevatten ter bevordering der economische integratie in 

Europa. Deze suggesties zullen betreffen:

I. de integratie op speciale gebieden, met name:

a) integratie transportsector; hierbij zal onder andere bestudeerd moeten worden de oprichting van een fonds 

ter uitvoering op Europees niveau van werken gemeenschappelijk belang (kanalen, autowegen, electrificatie 

spoorwegen, standaardisatie uitrusting etc).

b) een samenbundeling van de research (en eventueel: productie) op het gebied van het vreedzaam gebruik 

van atoomenergie;

c) een verder bevorderen van de bestaande samenwerking op energiegebied.

 

Bestudering dezer problemen vindt reeds plaats in ander verband, maar zij kunnen beter in supranationaal 

verband worden opgelost. Vandaar voorstel tot bestudering in dit milieu.

Dit betekent nog niet, dat integratie op speciale gebieden noodzakelijker wijs moet worden ondergeschikt 

gemaakt aan de KSG. Zij zou eventueel daaromheen kunnen worden gegroepeerd.

II. de algemene economische integratie, volgens de algemene beginselen, vervat in het U bekende 

Nederlandse plan te deze aanzien.

Overwogen wordt andere Europese landen dan de KSG-landen met name het VK, tot de conferentie uit te 

nodigen, waarbij het aan die landen zal worden overgelaten, of zij als lid dan wel als waarnemer verkiezen 

aanwezig te zijn. Ook de Verenigde Staten en Canada zullen als waarnemer welkom worden geheten.

De Hoge Autoriteit zal als zodanig tot deze conferentie worden uitgenodigd, terwijl vertegenwoordiging van 

do OEEC mogelijk moet zijn; beide lichamen in hun kwaliteit van deskundige.

Spaak toonde zich tegenstander van studie-opdracht aan de Hoge Autoriteit, omdat de materie de inhoud van 

het KSG-verdrag ver te boven gaat, terwijl een zodanige procedure in Frankrijk nog extra weerstanden zou 

opwekken. Hij vond het overigens zeer twijfelachtig, of de Franse Regering accoord zou gaan met 

herbenoeming Monnet.

Het bovenstaande gelieve U voorshands als uitsluitend te Uwer persoonlijke informatie te beschouwen. Het 
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communiqué gaat U en clair toe. 

Beyen/Luns 

Circulaire


