Aan de loden der drie Werkgroepen
van de Economische

sub-Commissie.

Werkgroep C (adaptatie-problemen) kwam tot de volgende
voorlopige conclusies :
1.-

Ingestemd kan worden met de opvatting van Werkgroep A,
dat .door een rustige inzet {90% - 1 0 ^ ) , mits onder de
uitdrukkelijke aanvaarding van de G.i .T.T.-formules ,
kan worden bereikt dat de "troubles" zich niet reeds
dadelijk voordoen, althans niet in die mate, dat zij
voor Europese verantwoordelijkheid zouden moeten komen,
In deze 10 % kunnen dan in de overgangsperiode alle in
dividuele "pijngevallen" worden ondergebracht.

2„-

Aan Werkgroep B (over de algemene financiële en monetaire
problemen) wordt aanbevolen, bij haar besprekingen tot
dusdanige approach tot de grote problemen van prijs- en
kostenniveau e,d, te komen, dat de "troubles fondamentaux" zich zullen beperken tot concrete technische pro
blemen; gebeurt dat niet, dan is het gehele vraagstuk
der "troubles fondamentaux" technisch en financieel niet
te overzien en zeker niet op te lessen.

3.-

Dit beduidt dus dat Werkgroep C het wenselijk acht, en zelfs
noodzakelijk, het complex der troubles fondamentaux"
alleen daar te zien, waor monetair evenwicht bestaat. Als
zodanig kunnen dan b v , genoemd worden die gevallen waar
in sociale overgang naar andere bedrijven noodzakelijk is
etc.
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4t-

Werkgroep C gaat accoord met de visie van 'Yerkgroep A op
de positie der sectoren : geen integratie per sector,
doch behandeling van sectoren is bij het werk niet te
voorkomen.

5.-

Werkgroep C kan de vraagstukken van voeding, en bestemming
van het Fonds pas nader uitwerken, nadat zij zal weten
of Werkgroep B (algemene vragen) het met de bovenstaande
punten 2 en 3 eens i s .

6,-

Voorlopig ziet de werkgroep dus de "troubles fondamentaux"
beperkt tot enkele grote technische punten en niet uit
gebreid tot :
a.- alle vraagstukken van bedrijven, welke het moeilijk
krijgen in een Tariefgemeenschap, doch door financieel-monetaire coördinatie tussen de landen zouden
kunnen worden geholpen;
b.- alle kleine casui'stiek.
Vastgesteld zou dus nog moeten worden wat onder "troubles
fondamentaux" in deze meer ruime zin moet worden verstaan
en in welke gevallen het fonds bij zou kunnen springen.
Gedacht zou b.v. kunnen worden aan regionale plannen
(Zuid-Italië als Europees probleem) , aan plannen die even
tuele ontstane structurele werkloosheid bestrijden etc.
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