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Aangezien de notulen het Nederlandse voorstel voor rubri
cering uit de vergadering van 29 September 1953 niet juist weer
geven, vatte de Nederlandse woordvoerder nog eens samen, dat 
deze rubricering als volgt meet luiden; 

a) principes généraux; 

b) engsgements des Gouvernements dans Ie Traité même; 

c) problèmes dans lesquels une harmoniration de politique 
entre les Pays est prévue, oui ou non avec une com-
pétence d'avis ou de recommandations de la Communauté; 

d) attributions positives de caractère supranational de 
la Communauté. 

Ten aanzien van de verdere procedure van werkzaamheden werd 
afgesproken, dat elke delegatie twee leden zal afvaardigen naar 
een redactie-groep voor-het eerste rapport op 1 Cctober om 16 u. 
waarbij de Belgische gedelegeerde zich het recht voorbehield 
voordien nog een Belgische verklaring op schrift af te leggen. 

Vervolgens zette men de discussies voort over de question
naire van de Voorzitter van 2 5 September en wel over de punten 
5a, 5b en 6. Baarover ontstond de volgende discussie; 

A. Be Voorzitter legde bijgaande verklaring af namens de 
Italiaanse delegatie (document no.8). 

B. Be Buitse woordvoerder gaf er de voorkeur aan punt 5b 
te bespreken voor 5a, welke volgorde hij jaister achtte 
dan de door de Fransen voorgestelde volgorde in de Franse 
lezing van het Buitse document van 29 September. Be 
Duitse delegatie meende, dat inzake de monetaire finan
ciële politiek bepalingen moeten worden opgenomen, hou
dende de bereidverklaring van de landen zich naar de in 
die bepalingen te noemen gedragsregelen te gedragen, doch 
dat ten aanzien van de maatregelen over het goederenver
keer, waarover ook algemene bepalingen zullen moeten 
werden genomen, de landen zich verplichten bepaalde con
crete maatregelen te treffen. Baarnaast bestast dan het 
neg steeds niet opgeloste vraagstuk van de geleidelijke 
harmonisering der algemene politiek, op welk gebied de 
Buitse delegatie aan de organen der gemeenschap het 
recht wil geven niet alleen "propositions" en r,recomman-
dations" aan de Regeringen te doen, doch ook waar nodig 
"decisions" te nemen en wetten der Gemeenschap uit te 
vaardigen. Zo'n systeem lijkt meer aanvaardbaar dan het 
door de Nederlanders voorgestelde automatisme, waartegen 
van alle kanten bezwaar wordt g maakt. 

logisch komt de Buitse delegatie dan tot het vraag
stuk van de escape clauses van de•onvermijdelijke moei
lijkheden in de economie der landen, in welk opzicht de 
Buitse delegatie in principe met de Nederlandse voor
stellen accoord gaat. Tenslotte zal er dan nog een ge
bied _overblijven, dat zich tijdens het werk zal kunnen 
preciseren, doch het verdrag zal in principe ook daar
over een "Kompetenz Aufteilung" moeten bevatten. 
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Ten aanzien van de veel besproken aanlooptijd heeft de 
Duitse delegatie geen voorstellen, doch indien zo'n aanloop
tijd voor de andere delegaties elementair is, wil Duitsland 
daarin wel meegaan. 

C. De Belgische gedelegeerde hield een zeer uitvoerig 
betoog, dat ditmaal niet zo helder was als gewoonlijk, en 
dat in hoofdzaak op het volgende neerkwam. 

België heeft geen behoefte aan een aanlooptijd, doch 
wel aan uitdrukkelijke consolidatie van wat in andere inter
nationale organen, met name in de O.E.E.C., reeds is afge
sproken. Bij alle aanvaarding van de door de Duitsers ge
stelde normen, meent België nog nadere precisering voor 
verdragsteksten te moetan vragen en daarbij zal België uit
drukkelijk vasthouden aan het verlangen, dat bepalingen moe
ten worden getroffen, welke het aan de landen onmogelijk • 
maken de groei van de gemeenschappelijke markt te dwars- ""̂  
bomen. Bij het uitwerken van een en ander zal men wel ont
dekken, dat er niet alleen "propositions" en "recommanda-
tions" nodig zullen zijn, doch dat waarschijnlijk in bepaal
de gevallen wetgevende bevoegdheden van de Gemeenschap niet 
zullen kunnen vorden ontgaan, in welk geval steeds het ;,avis' 
der nationale Ministers zal moeten worden geëist, af en toe 
zelfs met unanimiteit. 

C De Fransman merkte op, dat het vraagstuk van de sauve-
gard?s mo-ilijk is te scheiden van het vraagstuk van de 
ëtapes en de progrecsiviteit op de weg naar de gemeenschap
pelijke markt. Daarbij rijst de vraag, in hoeverre de alge
mene harmonisatie zal moeten voorafgaan. Hierbij stelt men 
zich in Frankrijk de vraag, of de voorstanders van de gemeen
schappelijke markt uitgaan van de oude liberale theorie, dat 
de gemeenschappelijke markt "serait rëalisé par Ie jeu de la 
concurrence"? Anders gezegd : zal in de door de Nederlandse 
gedelegeerde genoemde Europese tuin "une lutte acharnée" 
worden gevoerd? en kunnen de gouvernementen dan passief • 
blijven? Leidt dit niet tot een systeem van "enrichissement 
des riches et appauvrissement des pauvres"? Daar zou Frank
rijk fel te^en gekant zijn, ook al erkent het ten volle, dat 
de integratie onvermijdelijk schokken en moeilijkheden zal 
moeten medebrengen. Zijn onze staten rijk genoeg om deze 
kapitalenverslindende concurrentie aan te gaan? Is het niet 
veel beter "d'intégrer pour libërer que de libërer pour 
intégrer"? Grote investering©» als in de Italiaanse auto
mobielindustrie kan men niet door open concurrentie van de 
plaat poetsen. 

Ten aanzien van de door Duitsland gesuggereerde coör
dinatie van monetaire en financiële politiek zal men toch, 
ook al zet men de normen in het verdrag, moeilijk tot reële 
afspraken kunnen kernen, daar alle termen op dit gebied 
steeds vele betekenissen hebben en daarover in het geheel 
geen overeenstemming bestaat. 
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De Duitse gedachte om op dit gebied wetgeving der Gemeen
schap toe te laten, tast de souvereiniteit der landen aan. lel 
zou Frankrijk bereid zijn tot het aanvaarden van "avis" op 
dit gebied, welke !'avis" toch stellig een zekere invloed zul
len hebben. 

Tegenover de Belgische gedelegeerde merkte de Fransman op 
dat frankrijk gaarne een periode zal zien vastgesteld, geduren
de welke men elkaar in elk geval belooft geen maatregelen te 
zullen nemen, welke de realisatie van de gemeenschappelijke 
markt zullen bemoeilijken, waarbij hij wederom verwees naar 
zijn voorstellen over de investeringen (zie het Nederlandse 
overzicht van de economische Werkgroep ao.4 van 26.9.1953). 

E, In de hieröpvolgende pauze hadden de Nederlandse gedele
geerden ge .tegenheid zich over hun houding te beraden, waarna 
de Nederlandse woordvoerder het volgende betoog hield; 

f\ 1) Koet men kiezen uit de alternatieven van punt 5 b van de 
^ questionnaire van de Voorzitter, dan kiest Nederland het 

tweede alternatief (vastleggen van bepalingen in het ver
drag) doch slechts voor de eerste moeilijke periode, welke 
Nederland ter voorkoming van elk misverstand heeft aange
duid als de douane-unie 5 het voordeel van deze douane-unie 
is, dat zij naar binnen en naar buiten duidelijk is en geen 
misverstand wekt; een douane-unie is echter nog lang geen 
gemeenschappelijke markt. 

2) Op de Franse beschouwing over de theorie van een gemeenschap 
pelijke markt verwees de Nederlandse woordvoerder uitdruk
kelijk naar de rapporten van O.E.E.C. en E.C.E., welke door 
alle Regeringen zi.jn goedgekeurd. Da r is toch waarlijk 
geen sprake van een veronderstelling of een vrees voor een 
"lutte acharnee", omdat iedere regeerder in de 20ste eeuw 
wel weet, dat een politiek van een Hsnrichissement des 
riches" en een "appauvrissement des pauvres1' strijdt met 
de allereerste grondbeginselen van wat het tegenwoordige 

^ leven van de Regerin'en en Parlementen verwacht. Wil de 
Franse woordvoerder graag gebruik maken van het Nederlandse 
voorbeeld van de Europese tuin, dan stelle hij het liever 
zo, dat in deze nieuwe tuin elk der zes oorspronkelijke 
tuinlieden verantwoordelijk zal blijven voor zijn eigen 
hoekje, dcch dat zij gezamenlijk zullen moeten zoeken naar 
een programma voor planten en wieden en naar een Europese 
tuinman, die hun werk kan coördineren. 7 aarom zou men niet, 
nu b.v. Frankrijk zo grote werken deed in de bouches du 
Rhone en Nederland in de Zuiderzee, ook de verwaarloosde 
gedeelten van de Europese tuin, zoals b.v. Zuid-Italië, voor 
Europese verantwoordelijkheid kunnen nemen? 

3) Om deze diepere redenen van moderne politiek en van gezamen
lijke doelstellingen moet men het vraagstuk van de harmoni
satie niet als enkelvoudig, doch als tweeledig zien; het 
gaat immens niet alleen om het scheppen van de factoren voor 
een vrij handelsverkeer, doch ook om het samenvoegen van 
dat stuk positieve politiek, wlke in het vervolg in de 
verschillende lenden in onderling overleg zal kunnen worden 
gevoerd. 
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4) Terecht heeft de Fransman verband gelegd tassen de harmo
nisatie en het vraagstuk van de ;'clauses de sauvegarde" 
en terecht stelde hij het vraagstuk zo, dat men bij veel 
en tijdige harmonisatie weinig :'clauses de sauvegarde" 
nodig zal hebben. 

Nederland stelt het vraagstuk echter liever iets 
anders, namelijk zo, d'at men in .elk geval moet _beginnen 
en dan zal men ervaren, gelijk ook de Benelux heeft er
varen, dat er iT'el veel moeilijkheden zich voordoen, doch 
dat desondanks toch inluttele jaren een groot stuk han
delsverkeer kan worden v ij gemaakt, en loopt men dan 
hier en daar eens absoluut vast, dan is er het Nederlandse 
voorstel van het Europese fonds, dat men ook weer niet 
alleen moet zien als een pot met duiten, doch als de 
practische realisatie van het hoge Europese ideaal der 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kortom: men mo?t 
nu niet meer blijven hangen in formules en in consultatie: ) 
als in de O.E.E.C., men moet zich echter ook niet blind 
onderwerpen aan maatregelen van de Europese organen, doch 
men moet concreet en reëel vastleggen wat men nu wil rea
liseren en dat dan ook werkelijk realiseren, In het vraag
stuk "liberer pour intégrer" of'"intégrer pour libérer"is 
het dus oo.k onjuist dit vraagstuk als een alternatief 
te stellen, doch men zal bij de liberalisatie ervaren, 
dat men van zelf een stuk integratiewerk doet. Vragen onze 
Franse vrienden dan, of wij rijk genoeg zijn voor betere 
werkverdeling in Europa, dan antwoorden de Nederlandse 
vertegenwoordigers, dat wij in ieder geval te arm zijn om 
het na te laten. 

5) De Nederlandse vertegenwoordigers willen een woord zeggen 
over het karakter van het statuut, omdat daarover zoveel 
misverstand bestaat. Nu men in Baden-Baden heeft afgespro
ken, dat het een wisselwerking zal zijn tussen souvereine 
nationale werkzaamheden enerzijds en anderzijds datgene 
wat men in onderling overleg tot supra-nationaal of Euro- ^ 
pees heeft verklaard, moet men niet strijden over de vraag,' 
of het statuut nu in juridische zin een constitutie is, 
doch men moet gewoon nuchter verklaren, dat het een af
spraak is. Een afspraak moet nu eenmaal duidelijk zijn; 
vandaar dat Nederland bepaalde vraagstukken duidelijk 
geformuleerd wil zien. 

6) Cm deze redenen koos Nederland in het alternatief van 
punt 5b van de questionnaire van de Voorzitter dus doel
bewust het tweede alternatief. 

7) En nu tenslotte een enkel woord over het gevreesde Neder
landse automatisme, kelk is dit vre mde dier in de Europese 
tuin? Laat men toch niet te veel misverstand hierover 
laten ontstaan, doch nuchter vaststellen, dat dit automa
tisme niet anders is dan de nuchtere eis van een duidelijke 
afspraak, welke drie elementen moet bevatten: 
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a) dat er de garantie wordt gegeven, dat dit maal ook zal 
gebeuren wat men afspreekt; 

b) dat men onmiddellijk begint, ook al wil men intussen over 
de harmonisatie doorpraten; 

c) dat men weet wat het einddoel is, welke de eerste etappe 
is en hoe men deze etappe wil realiseren. 

F, De Luxemburger koos in punt 5a van de questionnaire van de 
Voorzitter het tweede alternatief en ook bij punt 5b koos hij 
het tweede alternatief, op conditie, dat men zich houdt aan het
geen Minister Bech blijkens het proces-verbaal van Baden-Baden 
aldaar heeft gezegd (grote macht van de nationale Ministers). 
De Duitser kwam nog eens terug op het vraagstuk van de "clauses 
de sauvegarde" en hij stelde voor, dat men deze nimmer zo zou 
toepassen, dat restrictieve maatregelen worden toeg'laten, doch 
dat men steeds van Europese zij ?e louter plannen zal goedkeuren, 
welke expansief zijn en dus geen terugval betekenen in het werk 
der handelsbevrijding. 

Een Europees fonds wordt door de Duitsers toegejuicht, ook 
al zal '̂ et alleen geschikt zijn voor partiele crises en niet 
voor algemene crises. 

H. De Voorzitter hield over het vraagstuk der "clauses de 
sauvegarde" een toespraakje, dat in zijn geschreven tekst hier
bij gaat. 

I. De Luxemburger wees er nog eens op, dat in het vraagstuk 
van de "clauses de sauvegarde" de Luxemburgse Fegering vasthoudt 
aan de eis, dat de Luxemburgse landbouw dezelfde protectie zal 
genieten, welke hij thans ;eniet in de B.L.E.'U. en in de Benelux. 

Op 1 October zal dus on 16 uur de redactie-groep bijeenkomen. 
Des voormiddags zal een financiële sub-commissie vergaderen, waarin 
voor Nederland zitting zullen hebben de Heren Drees en Jansen. 

Tenslotte mag nog werden aangetekend, dat in deze vergadering 
•

het Duitse streven naar een compromis met de Fransen nog wel dui
delijk bleek, doch niet meer zo sterk als in eerdere vergaderingen, 
zodat men het aan de toekomst moet overlaten, of "Ie Figaro" van 
29 September gelijk heeft, toen hij over het Congres van Rome het 
volgende zei: "Le grande nouveauté, si l'on peut dire, est 1'attitude 
souple et conciliante adoptée par les Allemands, comparée par 
exemple, avec une certaine intransigeance néerlandaise". 

S-11-1302-120-10-'53 
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