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Op voorstel der Duitse delegatie werd besloten de econo
mische vraagstukken in wijd verband te zien en langs die weg 
tot concretisering te komen en niet de weg te volgen van een 
serie concrete punten, waartussen nog onderling verband moet 
worden gelegd. 

De Eranse delegatie merkte hierover uitdrukkelijk op, 
dat de delegaties wellicht dichter bijeen liggen dan aan
vankelijk werd gemeend, 
1) De Pransen zetten uiteen, dat bij invoeging van SDG 
en KSG de Europese Gemeenschap reeds een serie belangrijke 
economische punten zal hebben te behandelen, welke in hun 
consequenties nog niet kunnen worden overzien en waarover 
ook de publieke opinie nog niet is gevormd. Wanneer men boven
dien in aanmerking neemt, dat dit werk zal plaatsvinden 
onder de controle van een Europees Parlement, kan niet worden 
gezegd, dat het bereikte gering van omvang of betekenis zou 
zijn, 
2) Duitsland zette uiteen, dat elk politiek werk en ook de 
Europese Gemeenschap een economische basis moet hebben en dat 
deze basis zelfs nog dieper ligt dan in de problemen van tarie
ven en kwantitatieve restricties kan worden overzien, omdat 
immers het monetaire en financiële vraagstuk primordiaal is. 
3) België wenste een algemene approach met als doel de 
gemeenschappelijke markt en met vastlegging der etappes en 
periodes op de weg daarheen» Een opzet van een douane-unie 
is echter avontuurlijk wanneer men niet de mogelijke moei
lijkheden in de nationale economie te voren onder ogen neemt 
en de gezamenlijke politiek daarop richt; de Nederlandse 
opzet^van een douane-unie met "clauses de -sauvegarde" vond 
België kennelijk op dit laatste punt te avontuurlijk. 
4) Van Nederlandse zijde werd opgemerkt, dat men graag een 
brede discussie heeft, doch snel tot de formulering van 
principes wil komen en dat men daarbij wil herinneren aan 
de resolutie van Luxemburg en het slot-communiqué van Baden-
Baden. 

Tegenover de Fransen werd opgemerkt, dat de samenhang 
van politiek en economie onverbrekelijk is én dat ook alle 
grote vragen van het sociale en economische leven en alle 
sectoren der economie onderling samenhangen. 

Men zal dus inderdaad tot de gemeenschappelijke markt 
moeten komen en de weg daarheen concreet moeten aangeven om 
te vermijden, dat men vervalt in de gevaren der O.E.E.C. 
De automatiek van dit werk moet in het verdrag vastliggen. 
Over het Duitse en Belgische standpunt is discussie mogelijk, 
ofschoon Nederland vasthoudt aan de eigen voorstellen. 
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Tegenover de Fransen werd nog opgemerkt, dat Nederland geen 
behoefte heeft aan een tractaat, dat niets nieuws toevoegt 
aan de verdragen van RSG- en EDG= 
5) Van Luxemburgse zijde worden enkele onbetekenende op
merkingen gemaakt. 
6) Italië houdt wel vast aan de politieke principes en 
aan een economische basis voor de nieuwe gemeenschap, doch 
vraagt zich af, of alles reeds nu in het verdrag moet worden 
geconcretiseerd. 

Na een algemene discussie stelde de Voorzitter vervolgens 
voor, dat men op 24 September een lijst van concrete punten 
maakt en daarover de opinies der delegaties weergeeft, waarbij 
van Duitse zijde werd opgemerkt, dat men de Fransen tot ver
dergaande probleemstelling hoopt te krijgen, doch anderzijds 
de Nederlanders en de Belgen de vraag voorlegt, of inderdaad 
wel alles reeds nu in het verdrag moet worden opgenomen. 

De Nederlandse afgevaardigden in de economische werk
groep zullen op Donderdag 24 September aan de Voorzitter der 
delegatie een verkorte schets voorleggen van de punten, welke 
naar Nederlands standpunt principieel in het verdrag behoren. 
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