
Kort verslag van het besprokene in de Econoaische Commissie 
E.P.G. te Parijs op 12 Mei 1954 

Bij de opening van deze vrij onverwacht bijeengeroepen 
vergadering heeft de Voorzitter er op gewezen, dat het 
Comité de Direction in zijn bijeenkomst van 23 Maart j.1. 
heeft besloten, aan de Ministers te adviseren tct uitstel 
der Brusselse conferentie, doch het werk der experts te 
laten doorgaan. Hij herinnerde er voorts aan, dat het 
secretariaat op 30 Maart j.1. een lijst van mogelijk te 
bestuderen onderwerpen heeft overgelegd en dat thans de 
Institutionele Comnissie tegen 11 Mei en de Economische 
Commissie tegen 12 Mei waren geconvoceerd, waarbij op 
strikte beperking der aantallen aanwezigen was aangedron
gen. 

De Institutionele Commissie heeft nu op 11 Hei (zie 
notulen CCP/CI, PV 18 van die datum) enkele onderwerpen 
voor verdere bespreking uitgekozen, welke alle als "neu
traal" kunnen worden gekenmerkt, daar zij niet controver
sieel zijn. De Institutionele Commissie stelde een Werk
groep in, welke van 25 Mei tot 1 Juni die onderwerpen zal 
bespreken, waarop op 2 Juni de Institutionele Commissie 
het resultaat dier besprekingen zal beoordelen, en tevens 
zal vaststellen of er voor haar onderwerpen termen zijn 
voor een bijeenkomst van het Comité de Direction. 

De Voorzitter achtte het nodig, dat het evenwicht 
tussen de beide commissies wordt gehandhaafd en dat dus 
ook de Economische Commissie enkele onderwerpen kiest, 
welke niet opnieuw principiële discussies behoeven uit 
te lokken en welke niet de institutionele complicaties 
der economische problemen raken. Om zo voorzichtig moge
lijk te zijn, wilde hij afwijken van de lijst van 30 Maart 
en zo kwam hij tot de suggestie, te kiezen uit de volgende 
punten s 
1.- Formule 4, "Exemptions au marché commun", in zoverre 

dat elke delegatie haar desiderata zal formuleren, 
vooral wat betreft de openbare veiligheid, openbare 
gezondheid, en openbare orde. 

2.- Formule 5, "réalisation du marché commun" vooral 
wat betreft de diverse besproken termijnen (b.v. 
demarrage, transition, e t c ) , ook dit weer los van 
de institutionele vraag wat daarvan in het /erdreg 
zelf moet voorkomen, waarover elke delegatie geacht 
wordt haar oorspronkelijke standpunt van het Rapport 
van Parijs te handhaven. Eventueel zijn ook verdere 
conc ete punten hierbij te preciseren : b.v. tariei-
verlaging per groep posten, migratie, concurrentie-
vraag etc. 
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3-- Formule 6, 11coordination'', ook weer niet in haar insti
tutionele, doch alleen in haar materiele aspecten : 
b.v. expansie-politiek, financieel evenwicht, concurren 
tievraagstuk. 

4-.- Formule 10, "sauvegarde", b.v. ten aanzien van sce vallen 
van crisis, tekorten en moeilijkheden in de betalings
balans, ook dit zónder dat men institutionele punten 
bespreekt. 

5.- Se zaken van het Fonds. 

Hierop volgde een discussie, welke in hoofdzaak op het 
volgende neerkwam : 

gRAKERIJS (Soutou, Wormser is met gezondheidsverlof 
eldersj had aan de hand van gesprekken in OEEC-kring uitstel 
verwacht, en de Regering noch de Heer i/ormser gaven nu enige 
instructies. Ronduit wil de delegatie nu verklaren, dat zij 
in de maanden Januari-Maart vooral daarom zo vaag was, omdat 
zij de strijd van Frankrijk op ander gebied (OEEC met name) 
niet wilde doorkruisen. Nu meent Frankrijk er in de OEEG 
in te zijn geslaagd een nieuw dynamisme in zijn economische 
politiek te hebben gebracht ("Kous sortons du cercle du 
protectionisme") waardoor, ofschoon er in de "taxe monetaire 
nog wel voor anderen lastige punten liggen, men nu meer open 
kan praten. 

Gezien dit laatste is er nu geen bezwaar tegen voort
zetting der studies over de gemeenschappelijke markt. 

Moet punt 1 echter niet het laatst worden behandeld ? 

BELG-IE (Huppertè) gaat accoord met de voorstellen van 
de Voorzitter en noorde de Franse verklaring met begrip en 
waardering aan. 

I T A L I E (Prunas) is ook dankbaar voor de verklaring van 
de Voorzitter en van de Franse woordvoerder, doch wil er 
wel op wijzen, dat men alle institutionele punten vermijden 
moet, daar die controversieel zijn. 

NEDERLAND : Ik sloot mij aan bij de opvatting van de 
Voorzitter, dat de Economische Commissie geen verstek mag 
laten gaan, nu de Institutionele Commissie doorgaat. In 
Nederland is het Rapport van Parijs nog in studie, met 
het oog op latere conferenties, doch er is in Nederland 
geen bezwaar tegëü verdere gesprekken over enkele punten._ 
Nu Frankrijk ook daartoe bereid is, en nu Frankrijk op menig 
gebied in zo een noeilijke positie verkeert, wil de Neder
landse delegatie wel medewerken om "neutrale" punten te 
zoeken. 
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Voorstel no. 1 kan wellicht bete: schrif teli jk worden 
behandeld, daar het onmogelijk is om op enkele da*" er. termijn 
de verlangens van alle betrokken Depart -enten in Den Haag 
gedegen samen te vatten. 

Voorstel 2 is ITe der land welkom, daar net zelf concrete 
voorstellen deed en nu. die der anderen sens ril horen. 

Voorstel 3 is wat moeilijker, omdat in Nederland de 
studie daarover nog niet is beëindigd. 

Voorstel 4 is nuttig, want de "sanvegarde" kram 3r in 
dit voorjaar wat bekaaid af. 

Voorstel 5 verdient een vraagteken, daar er toch een 
aparte opdracht aan de z.g. "Budgetaire commissie-' zou wor
den verstrekt ? 

Kad Prankrijk zijn bekende moeilijkheden niet, dan zou 
het interessant zijn, nu eens precies te horen hoe die zaak 
der "preferentie" in het opzicht der prijzen is gedacht; in 
de huidige moeilijkheden wordt hierop echter niet aange
drongen. 

LUXffijfBÜBG- (Ménager) gaat met de voorstellen van de Voorzitter 
ac roord. 

Daarop werd na enige verdere discussie besloten, dat 
een Werkgroep van hoogstens 2 of 3 leden per delegatie op 
19, 20 en 21 Lïei de punten van de Voorzitter 2 en 4 zal be-

./. spreken, en zo er tijd is ook 3 (zie bijgaande notulen 
CCP/CE/PV 23 van 12 Hei 1954), terwijl de voorstellen van 
elk land over punt 1 schriftelijk zullen worden ingediend. 
De 'Economische Commissie zal op 3 of 4 Juni de resultaten 
der punten 2 en 4 (;lréalicatioh* en "sauv "arde") en mis
schien 3 (coördinatie) bespreken, en waornodig en waarmoge
lijk met de Institutionele Commissie praten over de wense
lijkheid van een bijeenkomen van het Comité de Direction. 

Inzake de coördinatie wees ik er nop eens op, dat J.ïeder-
land het strikte studie-karakter der besprekingen zal willen 
handhaven, daar de bestudering van het Parijse Rapport o.a. 
op dit punt nog niet geheel is beëindigd en stellig het 
Nederlandse definitieve coördinatie-standpunt zal samenhangen 
én met de institutionele opzet, én met de vraag of de dele
gaties nu werkelijk vrij handelsverkeer als doel aanvaarden 
en concreet afspreken, of niet. De vergadering had voor deze 
mededeling volledig begrip. 

Dieselfde dag, 12 mei, heb ik aan de Voorzitter van 
Nederlandse Delegatie gerapporteerd. In een gesprek act < 
Secretaris der Delegatie en met de vertegenwoordiger in < 
Institutionele Commissie (Riphagen) en mij liet de neer 
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Van Starkenborgh da rapportage in Den Haag aan ons over. 
Besloten werd toen, de notulen van 11 en 12 dezer per koe
rier naar Den Haag te zenden, en ir.t aan aij ip over Ie? net 
Buitenlandse Zaken over te laten of ik - gelijk destijds 
ter-Pariise Conferentie steeds over de speciale economische 
besprekingen geschiedde - nog eex aparte toelichting op de 
notaion zou maken. Fa overleg ©et Buitenlandse Zaken v:erd 
besloten, hierin de •'oude11 gewoonte te volgen, wat das 
hierbij geschiedt. 

"Sr moet das na h: t volgende in economisch opzicht 
^ b e u r e n ; 

ij'-\jyf \B..- besloten moet rorden, wie 19-21 L!ei naar Parijs gaat 
..u' O'**''& \is\ ' o f Saan voor de "Werkgroep, 

* ft" .-jM vi* b.~ idem voor de vergadering dar economische Commissie op 
fc^M/^rV'' 5 of 4 Juni, 

r^Lfl^'t &*uP% c.- besloten moet worden of speciale instructie nodig is, 
fv -..**» • V**!**"*' dan wel kan worden vöörtgewerïtt op hetgeen uit in Den 
£~v!*lv)r\ Haag 

;*» d.- binnenkort moet aan het secretariaat in Luxemburg een 
lijst worden gezonden van wat ITederland om redenen van 
openbare veiligheid, orde of gezondheid van het vrije 
verkeer van goederen, personen, kapitaal £ 
wil uitzonderen. 

Het zij mij vergund, nog het volgende aan te tekenen; 

i.- ik kon niet nagaan, of de fransen hun OBBC-vooretellen 
inderdaad zélf als aiet-protectionistisch opvatten, 
wat m.i. bezwaarlijk te veronderstellen is, doch wat 
in de zeer nerveuse en egocentrische stemming van Parijs 
in deze reken niet geheel onmogelijk is, onder het 
motto "het is rel geen zwaluw, maar wie weet of het 
lente is;' . 

i i v a n betrouwbare zijde werd mij erop gewezen, dat de 
Duitsers veer zijn teruggekeerd tot hun oude standpunt, 
dat het voornaamste der hele zaak is ; de Fransen 
appaiseren, 

iiii.~ mijn Belgische en Luxemburgse colla gas drongen dringend 
aan op Benelux-contact, waarop ik hun - dit^geschiedde^ 
uiteraard niet ter vergadering, doch daarvóór en daarna -
zeide, dat Den Haag dat ook wil, doch dat Den haag eerst 
zijn eigen mening over het Parijse Rapport nog op 
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enkele punten moet preciseren ; ik deelde voorts Bede, dat 
het Benelux-contact na de Belgische en Êoxesiburgse ver
kiezingen dubbel nodig was en dat -ellicht in eind Juni 
een onofficieel gespr -k in 'Bel ~ië, tussen de economische 
aesKunaisen c.er Lrie delegatie jiogelijl; zou zijn. 

Parijs, 12 Hei 1954 - - o . linthorst :OEan 

i ié 

Aan de Leden der Commissie-Beyen 
en de Leden barer economische sub-commissie^ 

Betreft: Bespreking te Parijs. 

Heden heb ik aan Minister Beyen bijgaand verslag uit

gebracht over een vergadering op 12 dezer, welke op zeer 

korte termijn was geconvoceerd. 

' j. Linthorst Homan 

14 Mei 1954. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2703


