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C l a s s . Nr 

Eoale bekend is in Juni 1950 door Mlnlst e r n s t i g e r " 

do O.K.E.C. een Pjjan van Actie ingediend met betrekking tot do 
Europese economische integratie. Dit plan voorsiet In een ge» 
leidelljke afschaffing van alle beletsmeringen In het lntra-
Kureese handelsverkeer t.w» de ejuantltetieve restricties, de 
tarieven, daal pricing en subsidies. Voorgesteld werd daarbij de 
hierbij gereaen vraagstukken eeetorgewtjse een te vatten, rit 
voorstel hooft geleld tot oen beslissing van de Raad, waarin 
voor een aantal Industriële en agrarische sectoren aan de ver» 
schillende technische Coraalssies oen opdracht ls verstrekt de 
bestaande belemmeringen en de consequenties van de opheffing 
datrvan te onderzoeken. 

Kort na de Indiening ven het Stikker Plan ls door Minister 
Pet echo oen plan ingediend tot de oprichting van een Europese 
investeringsbank, welke grote projecten sou moeten financieren, 
die de Europese concurrentiekracht zouden moeten vergroten. Van 
Italiaanse zijde is door Minister Pella een voorstel Ingediend 
tot het vormen ven een intra-Ruropcae preferentiële tarief zone. 
Sa multilaterale onderhendolingen souden de Q.B.E.c.-landen hun 
in tra-Euro pese tarieven consolideren, waarna na 3 jaar elk land 
sljn tarieven automatisch voor do overige deelnemende landen 
met 159 zou verlegen* Deze exercitie een na nogmaals 1 jaar 
moeten worden herhaald. Aldus de kern van het s.g. Plan Felle* 

Zn do loop van do maand november ie in de w.F, no. 6 van 
het Exocutive Coasiittee, welke belast ie met de behandeling 
ven do 3 bovengenoemde plannen • de s.g. s.P.P. Proposals -
voorgesteld, dat Nederlandse, Franse en Italiaanse vertegen» 
woerdlgere zouden trachten hun 1 voorstellen te combineren tot 
édn gemeenschappelijk voorstel. 91t hoofde hiervan hebben op 
do Nederlandse Missie te Parijs een aantal besprekingen plaats
gevonden tussen vertegenwoordigers deser landen. Tijdens dese 
besprekingen ia vrijwel uitsluitend «ver het probleem ven da 
mogelijkheid en de modaliteiten ener intr&-Euro peso preferentlcl 
tarief zone van gedachten gewisseld. Bet voorlopige resultaat var 
deze besprekingen ia geweest, dot thans van Franse zijde een 
stek ft geproduceerd, waarin een aa¥talf%ofatefiei,; 
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het belaag van ia oprichting ener in tranare pete Investerings
bank wordt betoogd, 

tan aanzien van het tariefprobleem kamen de Franse sugges
ties ln het kart op het volgende neen 
1* Da deelnemende lenden zouden zich verplichten In beginsel 

gebarende Jf «oh ter eenvolgend e jaren hun tarieven intra-
Ettropeoa jaarlijks automatisch met 10? te verlagen* Teneinde 
echter voor een aantal posten de mogelijkheid van een voort
zetting dar bestaande protectie te behouden wordt voorge
steld deae automatische verlaging niet op alle goederen toe 
te passen, doch slechts op die goederen, welke loi ven hun 
import uit de deelnemende landen in een bepaalde basis per led < 
omvat* Me da periode van 5 jaar soa overleg moeten werden ge-
pleegd over da verder te nemen maatregelen} 

2, Teneinde te voorkomen dat juist voor alle eindproducten de 
automatische verleging niet soa worden toegepast, wordt 
voorgesteld do 20Jf waaropde automatische aanpassing niet 
wordt toegepast gelijkelijk te verdelen tussen de categorieën 
grondstoffen, agrarische producten en eindproducten; 

3* Tevens wordt de mogelijkheid geopend om een minimum tarief 
vaet te stellen, waaronder geen land zijn tarief voor de 
betrokken artikelen behoeft te verlagen} 

4« Tenslotte wordt in aansluiting aan de opzet van het Stikker 
Flaa do mogelijkheid opengelaten In bepaalde sectoren een 
grotere verlaging door te voeren dan hierboven aangegeven* 

Alvorens uitvoerig op het Vaderlandse en Italiaanse stand
punt terzake in te geen zij er de aandacht op gevestigd, dat 
de bovenstaande Franse voorstellen nog geen formeel regerings
voorstel vertegenwoordigen* 

l*e besprekingen hadden derhalve een volstrekt informeel 
karakter en van een binden op bepaalde panton wee nog geen 
sprake, Niettemin kon wol reeds enige indruk verkregen worden 
wan de moeilijkheden, welke moeten worden overwonnen, teneinde 
met oom gemeenschappelijk voorstel te slagen. 

Van Italiaanse zijde vond men de Franse voorstellen wel 
seer ver gaan* sa Italiaanse vertegenwoordiger was van mening, 
dat het tempo der tariefverlagingen - een halvering van de be
staande tarieven ia 5 jaar - wat te snel was, terwijl hij zich 
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der verlagingen. Hij wild© conform hot Poll* Pion een grotere 
rol toekennen een net onderhandelingselement bij dese rer-
leg ing en* Zn bepaalde sectoren non den ook het verlaginga-
tenpo «eer vol groter kunnen ai jn den in andere sectoren. 

Van Nederlandse tijde heeft non zich voorshands op het 
standpunt gesteld, det ten eentien van het tempo der ver* 
legingen de Franse voorstellen nog niet ver genoeg gingen. 
Bovendien hoeft de Nederlandse vertegenwoordiger els princi
pieel betwaar tegen de Franse voorttellen neer voren gebracht 
dat bij de verlegingen generlei onderscheid oord genaakt 
tossen de lenden met hoge en die aat lage tarieven. Juist met 
hot oog op da instructie van da delegatie in Torquay is dit 
een punt van groot belang. 

Voer het overige meen ik, det de Franse voorstellen ln 
principe el thans tan aantlen van het tarief probleem veel 
aantrekkelijks bevatten. 

Het de volgende beginselen sou deseraljdt m.1. tonder 
beswaar aeeoord kannen worden gegaan. 
a) De vorming van een preferentiële tariefsone. De vorming 
van de free trede erea voorzien ln artikel 14 van het GATT 
lijkt voorshands niet mogelijk, aanga si en vel geen der deel» 
nemende lenden bereid tal t l ja alle tarieven in tra-Europees 
tot nul te reduceren. Niettemin blijft het aantrekkelijk ook 
aan een preferentiële sone deel te nemen, waarin de tarieven 
niet Alle en niet geheel worden af gesehaft. Boewei hier wel 
een probleem rijst tas/* het GATT waren de 3 delegaties van 
mening, dat dese moeilijkheden geenszins onoverkoombaar 
tonden zijn; 
b) Het automatische karakter der verlagingen. De praktijk 
hoeft aangetoond dat langs de weg der bilaterale onderhande
lingen waarschijnlijk teer weinig tel kunnen worden bereikt; 
a) Po mogelijkheid oei bepaalde goederen en tariefposten, 
evenredig verdeeld «var da verschillende goedereacategoriden 
t.w. grondstoffen, voedingsmiddelen en eindproducten, voor» 
lopig huiten do automatische tariefverlaging te kunnen houden, 

Ik moge 1 versmaken mij te maihllgen op basis venr-bavon-, 
staande beginselen aen voorgtel alt te eerken mot de-ltranie 
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Naar mijn mening zouden do navolgende aanvullingen of y 

1) De gedachte dat de verschillen tussen do hoge en do 
logo tarief landen moeten verdon genivelleerd, sou In sterkere 
mate In het gemeenschappelijk voorstel tot uitdrukking moeten 
komen. Ook hij de besprekingen lm Torquey ls hierop voort* 
durend ven Nederlandse sljde de nadruk gelegd, sod&t het be-
svearlljk lijkt dit bij do besprekingen In Parijs In mindere 
mate te doen, Domo gedochte sou men kunnen uitwerken door 
voer te stellen dat do lenden met de hoge terleven met een 
groter percentage omleeg souden moeten gaan den de landen 
met de lege tarieven. Aangooien echter roede is gebleken, dat 
een dergelijk voorstel op soer sterke weer etend gen stuiten, 
sou tersak» het volgende kunnen worden gesuggereerd. Aller* 
eerst sou een smximom tarief moeten worden voorgesteld, waar
toe alle tarieven ten minste souden moeten worden terugge
bracht b.v. een ed valorom recht van 30 of 359. Zn de tweede 
pleets sou een bodem moeten worden vastgesteld, waaronder do 
tarieven niet souden behoeven te worden verlaagd, la na
volging van het beginsel neergelegd in het Verdrag van üuchy 
sou deze bodem b.v. B% voor eindproducten en 4% voor half* 
fabrikaten kunnen zijn. Daarbij sou echter kunnen worden be
paald, dat desa bodem in het eerste jear voor eindproducten 
en halffabrikaten reep* 16 en 12* sou kunnen bedragen en de 
volgende jaren geleidelijk omleeg sou geen. Qp deze vijse zou 
worden bereikt, dat In het begin de landen met lage tarieven 
minder̂ 'zouden behoeven te verlagen dan de landen met hoge 
tarieven! 

2) Getracht soa moeten worden de periode, waarin de halve
ring van de tarieven tot stand moet komen te verminderen van 
5 tot 3 jaar. Da verlaging»pereentages souden dan b.v. res
pectievelijk 20, 20 en 10 kunnen zijn; 
1) Do sector approeeh dient te worden gehandhaafd. Ken zou 
dus overeen kannen komen voor bepaalde bedrijfstakken niet 
alleen do tarieven geheel te elimineren, doch ook de andere 
belemmeringen, zoals quantltatlevo restricties, duel pricingj 
subsidies etc. op te heffen| 
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4) mts hst automatische karakter van do verlagingen sou 
worden gehandhaafd bestaat geen beswaar te vooralen in de 
mogelijkheid door onderhandelingen conform de Italiaanse 
voer stollen additionele verlagingen te bereiken $ 
5) Over de eventuele instelling van een investeringsbank 
en een integratiefonds, alam«<ie hun onderlinge verhouding 
soa nog nader overleg moeten worden gepleegd. 

Momenteel vladen, gelijk U.E. bekend tariefbesprekingen 
op niet-preferentlêle basis te Torqu&y plaats. Mede in het 
licht van da resultaten, welke deer mogelijkerwijs worden 
behaald, soa ik V willen versoeken mij volmacht te verlenen 
op een tijdstip dat zulks opportuun kan worden geacht mét 
de Franse en Italiaanse delegaties een voorstel op preferen
tiële grondslag uit te werken op basis ven de op pagina 3 en 
4 aangeduide beginselen. 

Tenslotte zij vermeld, dat de Belgen over de stand van 
deze besprekingen en de Franse voorstellen zijn ingelicht. 
Nader overleg zal nog $nBenclux-verband plaatsvinden. In 

'• de verga^arini va^ 
lopig aan de orde worden gestelde 

$ Januari 19 ?1. 


