
Kort verslag Economische Werkgroep 25 September 1955 

Deze vergadering was gewijd aan een eerste bespreking van 
het ontwerp, dat de Italiaanse Voorzitter had gemaakt voor een 
questionnaire, welke met de daarop gegeven antwoorden een basis 
zou kunnen vormen voor het eind-rapport van de Werkgroep aan 
de delegatie-voorzitters. 

Reeds bij de aanvan£ der vergadering is van Nederlandse 
zijde gewaarschuwd tegen het gevaar, dat een bespreking van 
de tekst van de ontwerp-questionnaire de Werkgroep tevens zou 
voeren tot diep in de materiële vraagstukken» 

Van Nederlandse zijde was men bereid de verschillende vragen 
te beantwoorden, doch men wist uiteraard niet, of ook de andere 
delegaties dat reeds• waren. 

Na enige discussie werd besloten, dat het ontwerp van de 
Voorzitter punt voor punt in eerste lezing zou worden behandeld 

^ en dat men dan zo mogelijk aan de hand dier voorlopige antwoorden 
tot voorbereiding van een concreet eind-rapport zou kunnen komen. 

Voordat men tot behandeling van de questionnaire overging, 
is van Duitse zijde nog opgemerkt, dat de Franse bezwaren van 
24 September tegen een algemene integratie te zwaar waren gemeten, 
omdat immers de bijzondere technische moeilijkheden van een 
integratie per sector zich bij een algemene realisatie van een 
gemeenschappelijke markt niet zo scherp zullen voordoen. 

Bovendien had men van Duitse zijde bezwaar tegen de Franse 
gedachte over een voorlopige regeling der investeringen, omdat dit 
het tegendeel zou zijn van wat men met "ozpansion economique" 
beoogt. 

Op deze Duitse interventie werd van Franse zijdo geant-
TOord, dat de Duitse opvatting over algemene integratie te opti
mistisch is en dat Frankrijk zijn suggesties inzake investeringen 
niet als de aanbeveling van een maltusianistische of restric
tieve politiek had bedoeld. 

W Hieronder volgen thans de hoofdzaken van de besprekingen 
over de verschillende punten van het bijgaande ontwerp question-

./. naire van de Voorzitter. 

Vraag 1. 

Nadat van Nederlandse zijde^was opgemerkt, dat do woorden 
"en harmonie avec 1'economie generale des Etats membres", welke 
zijn overgenomen uit het Verdrag KSG-, bij een algemene gemeen
schappelijke markt geen zin hebben, is hierover een lang debat 
ontstaan^ waarbij door de Voorzitter en de Duitsers gewezen werd 
op de psychologische en geruststellende werking van deze passage, 
ofschoon men do materiële nutteloosheid ervan erkende. Besloten 
werd, dat dit verschil van mening in het rapport zal worden weer
gegeven. 

Vervolgens werd van Franse zijde voorgesteld het woord 
"promouvoir" als te rctief door een zachter woord te vervangen, 
waartegen van Nederlandse zijde werd opgemerkt, dat dit voor 
Nederland waarschijnlijk niet aanvaardbaar zal zijn, waarbij 
de Duitse delegatie zich aansloot. 
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Toen van Belgische zijde het woord "réaliser" werd voor
gesteld, merkt de Nederlandse woordvoerder op, dat zulks nog 
verder zou gaan dan "promouvoir". 

Besloten werd ook dit meningsverschil in hé.t rapport te ver
werken, waarbij de Fransen erop wezen, dat dit voor hen zo be
langrijk is omdat het prejudicieert op institutionele vragen. 

Van Franse zijde stelt men prijs op de vermelding, da-* 
Frankrijk ook de preambule van het projet de statut gaarne 
in het rapport verwerkt wil zien en dat zij dit in principe 
steunt. 
Vraag 2. 

Toen van Nederlandse zijde werd gevraagd, waarom het citaat 
uit het projet de statut (preambule en artikel 2) niet volledig 
was, heeft de Voorzitter gezegd, dat zulks niet met opzet was 
geschied en dat men daarop later kan terugkomen. 

Vraag 3 . 
Van Nederlandse zijde werd de voorkeur gegeven aan het 

eerste deel van het gestelde alternatief, aangezien deze formu
lering klassiek is geworden; Nederland wil echter gaarne ook 
het vrije verkeer van diensten in de opsomming vermeld zien. 

De Franse gedelegeerde merkte op, dat inderdaad deze formule 
in theorie wel juist is, doch dat het zeer de vraag is, of in 
dit statuut zo ver moet worden gegaan, omdat immers zowel op het 
gebied van het vrije verkeer der goederen als op dat van personen 
en kapitaal voorlopig nog wel vele uitzonderingen noodzakelijk 
zullen zijn, waarvan hij verschillende voorbeelden gaf» 

De Duitse woordvoerder reageerde hierop door te zeggen, dat 
de formulering juist is, doch dat deze niet wil .zeggen, dat dit 
ideaal onmiddellijk bereikbaar zal zijn, daar het slechts een 
einddoel is, dat wellicht pas in verschillende etappes zal zijn 
te verwezenlijken. Van Duitse zijde val men echter gaarne een 
passage toevoegen ten aanzien van du financiële en monetaire 
politiek. 

Duitsland acht dit laatste een vraag van principe. 
Uiteindelijk werd besloten, dat Frankrijk zijn bezwaren nader 
zal formuleren en dat de Nederlandse wens voor invoeging van 
vrij verkeer van diensten zal worden aanvaard; het Duitse ver
langen over de financiële en monetaire politiek bleef nog even 
in de lucht hangen. 

Toen de Voorzitter vervolgens ook de tweede alinea van vraag 
3 aan_de orde wilde stellen, is van Nederlandse zijde gesteld, 
dat dit nu niet meer nodig zou zijn, aangezien de vergadering ken
nelijk uitmet alternatief reeds de eerste opzet had verkozen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2690



Vraag 4» 

Van Nederlandse zijde werd gesteld, dat men deze verschil
lende punte-n liever niet beschouwt als "définition", doch als 
practische maatregelen voor de verwezenlijking van de gemeen
schappelijke markt. De Voorzitter ging hiermede accoord, doch 
hij voegde daaraan helaas de vraag toe, of het Duitse punt in
zake monetaire en financiële politiek toch niet een vraag van 
definitie is, welke opening uiteraard zeer dankbaar door de 
Duitsers werd gebruikt. 

De Duitse gedelegeerde stelde daarom voor de vraagstukken 
van monetaire en finanoiè'le politiek onder te brengen in de alge
mene formule van een gemeenschappelijke markt, zoals het eerste 
gedeelte van vraag no, 3, door Nederland geamendeerd, dit aan
geeft. 

Hij stelde daarom voor de definitie van de gemeenschappelijke 
markt te laten bestaan uit de vermelding van vrij verkeer van 
goederen, kapitaal, diensten en personen, met als tweede zinsnede 
een algemene passage van de volgende strekking : 

"Ia réalisation de ce but f^nal présuppose une politique econo-
"mique et financiere orientoe selon des principes analogues, 
"laquelle aurait en particulier pour effet d'assurer la stabilité 
"financiere interne des Etats membres". 

De Voorzitter stelde vervolgens voor Zaterdag niet te 
vergaderen, doch Maandagochtend een kleinere redactie-commissie 
te laten bijeenkomen, welke de grondslag zou kunnen leggen voor 
een algemene mondelinge verklaring zijnerzijds in de vergadering 
der delegatie-voorzitters, 

Nederland maakte hiertegen het bezwaar, dat men moeilijk 
iets kan formuleren, dat nog in voorbereiding is, zodat het beter 
zal zijn Zaterdagochtend te besteden aan voortzetting der discus
sies, hetgeen word beslcten. 

Het zal dus noodzakelijk zijn, dat van Nederlandse zijde een 
standpunt wordt bepaald over de door Duitsland voorgestelde toe
voeging inzake financiële en monetaire politiek, 

De Nederlandse leden van de Economische Werkgroep staan 
voorlopig op het standpunt, dat de Duitse formulering onaan
vaardbaar zal moeten zijn wanneer zij de pretentie heeft een 
element te willen vormen van het karakter van een gemeenschap
pelijke markt. 

Wanneer de Duitse delegatie dit vraagstuk niet als principe 
van oen gemeenschappelijke markt zou stellen, doch als een con
crete suggestie voor de realisatie daarvan, dan zou ook bezwaar 
moeten worden gemaakt, aangezien een gemeenschappelijke markt 
ook zonder dit complex te realiseren zal zijn; gepoogd zal moeten 
worden bij algemene verwerping van het voorstel als element van 
de principiële formule en tevens bij verwerping als concrete eis 
voor de realisering van de gemeenschappelijke markt, het gesprek 
over dit vraagstuk te leiden in de meer realistische banen van 
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hetgeen later in onderling overleg tussen de nationale regeringen 
mogelijk zal zijn, eventueel op initiatief-voorstellen van de 
gemeenschap. Op dit punt zal intensief overleg in de delegatie 
en misschien contact met Den Haag noodzakelijk zijn. 

Uiteraard zullen do' Nederlandse woordvoerders in de 
Economische Werkgroep inmiddels zorgdragen, dat, indien Duits
land op zijn standpunt blijft staan en wellicht door anderen 
(België') (?) zou worden gesteund, deze passage zal worden 
voorzien van een Nederlandse notitie» 
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Bijlage bij verslag van 25 Septenber (3) 

Conçeot van_de Italiaanse Voorzitter 

(nog niet goedgekeurd) 

CONFEKEFCE POUR LA COîiiïOTÂTJTE F.ome, le 25 s e p t e m b r e 1953 

POLITK.UE g t î K O P l E M Ë CÏR/CE/UOC. 3 

Secrétariat 

COMMISSION .ECONOMIQUE 

concernant les problèmes économiques 

relatifs à la C.P.E. 

Z^SEra^PA^L^RESIpF^nT^LE 

1. Y-a-t-il accord sur le fait que les objectifs économiques géné

raux de la Communauté sont ceux indiqués à l'alinéa 3 du Préam

bule et dans l'Article 2 du projet de Traité de l'Assemblée ad 

hoc ; c'est-à-dire de promouvoir, en harmonie avec l'économie 

générale des Etats membres, l'expansion économique, le dévelop

pement de l'emploi de la niain-d'oeuvre, le relèvement du niveau 

de vie dans les Etats membres ? 

2. Y-a-t-il accord sur le fait que pour atteindre ces objectifs, 

lil est nécessaire d'établir propressivement un marché commun 

«tout en évitant par des mesures appropriées les perturbations 

qu'une telle réalisation pourrait provoquer dans l'économie des 

Etats membres ? 

(Tout ce qui concerne les points 1 et 2, y-a-t-il accord 

sur le fait que ces questions ont déjà reçu une réponse 

affirmative dans les déclarations faites par les 6 Minis

tres à Paris et à Baden-Baden). 
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Afin de donner une définition du marché commun, est-il suf

fisant de prévoir une déclaration générale relative à la 

libre circulation des marchandises, des capitaux et des 

personnes ou, 

est-il nécessaire qu'une telle déclaration soit complétée 

en définissant de manière plus précise le caractère et la 

portée du marché commun ? 

Dans la seconde hypothèse prévue au point que devrait 

contenir cette définition (élimination des restrictions 

quantitatives, éliminations des distorsions à la libre 

concurrence telles que les double-prix,et autres mesures 

discriminatoires, libération des transactions invisibles, 

unions douanières, coordination de la politique économique, 

financière et monétaire) ? 

Comme modalité d'application pour l'évolution économique 

vers le marché commun, est-il nécessaire : 

a. de prévoir une période de préparation pendant laquelle 

les Etats membres s'engagent à ne pas adopter de mesures 

qui soient en contradiction avec les principes du marché 

commun - ou, une telle préparation doit être considérée 

comme implicite dans les phases qui constitueront la 

première étape de la progression vers le marché commun, 

notamment une première harmonisation de la politique 

commerciale des six Vaya ? 

b. les organes de la Communauté seront-ils habilités à 

régler, selon la procédure qui sera prévue par le Traité, 

les différentes phases nécessaires pour atteindre le 

marché commun? ou 

de telles mesurée devront-elles, en tout ou en partie, 

faire l'objet de dispositions institutionnelles dans 

le Traité ? 

- en ce qui concerne la pre ~ière question - doit-on pré

voir une compétence particulière du Conseil de Ministres 

nationaux ? 

- n ce qui concerne la seconde question : les règles 

à insérer dans le Traité devront-elles couvrir tous 
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les aspects du marché commun ou être limitées à cer

tains de ces aspects ? devront—elles prévoir des éta

pes progressives et automatiques ainsi que des délais 

préfixés pour les différents stades de réalisation ? 

6. Si l'on admet le principe qu'il faut éviter des pertur

bations dans la vie économique des divers Pa-s, comment 

faut-il articuler le système de sauvegarde .7 

11-1266-120-9-'53 
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