
G E H E I M 

Nederlandse Vertegenwoordigers 
in de Economische Oommissie 
van de Parijse Studie<;onferentie 
Europese Politieke Gemeenscnap. 

Parijs, 21 Mei 1954 

Aan de Heer Voorzitter der 
Nederlandse Delegatie. 

Het zij mij veroorloofd U.E. hierbij te rapporteren 
over ae besprekingen in de werkgroep der Economische Commis
sie E.P.G»., gehouden van 19 - ¿1 dezer. 

Voor deze besprekingen, waarbij ik werd geassisteerd 
door de Heren van Alphen (Pinanciën, Erussel) en Yi/emelsfelder 
(B.E.B.), was geen andere instructie gegeven dan voor de 
besprekingen in Januari - Maart had gegolden. 

Het doel der besprekingen was, een working-paper op te 
stellen, waarover in begin Juni door de volledige Economische 
Commissie zou kunnen worden vergaderd, welke Economische 
Commissie dan zou moeten beslissen, of en in welke vorm zou 
moeten worden gerapporteerd aan Uw Comité de Direction. 

Bij voorbesprekingen op 12 Mei j.1., waarover ik op dien 
dag aan U.E. en op 14 Mei in Den Haag neb gerapporteerd, was 
besloten de discussies in de «erkgrosp te beperken tot de 
zaken van de realisatie van de gemeenschappelijke markt, en 
tot het vraagstuk der sauvegarde. Aan het toen in reserve ge
stelde probleem der coördinatie van de nationale politieke ; 
der Landen, is men ditmaal niet toegekomen. 

Het officiële resultaat der besprekingen van 1 9 - 2 1 
dezer vindt U.E. in bijgaande"Note de Iravail" van het 
Secretariaat. 

Ofschoon men uitdrukkelijk had afgesproken, en ook nog 
eens heeft bevestigd, dat de institutionele vraag zou blijven 
rusten - dus de vraag wat in het Verdrag zelf thuisbehoort, 
en hóe dat Institutioneel moet worden opgezet - kwam toch, 
vooral in persoonlijke gesprekken, menig politiek punt naar 
vor-.n. 

Opvallend was., hoe de Duitsers zijn teruggekeerd naar hun 
oorspronkelijk verlangen de Fransen zoveel mogelijk terwille 
te zijn. De daaruit destijds zo hinderlijk voortkomende vaag
heid Konden zij echter niet geheel volhouden, omdat het voor-
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zitterschap der besprekingen hen wel noopte af en toe duide
lijk te zijn. Toch bleven zij knap vaag. Critiek daarop in de 
wandelgangen deed ons noren, dat dit (ook) samenhing met de 
strijd, welke thans in Bonn over de li.P.G. en haar economische 
implicaties wordt gevoerd ; met name het Ministerie van Land
bouw schijnt aan felle strijd te voeren tegen nat vrije goede
renverkeer. 

Dit laatste is ook iet geval bij de Belgen. Zij verzeker
den ons uitdrukkelijk, dat onder de Hegering Van den Acker het 
Ministerie van Landbouw zijn eigen politiek wil voeren, een 
angstige protectionistische politiek. Op mijn vraag of de 
Heer Spaak dichter bij de Frans-Duitse visie staat dan onder 
de Regering Van Zeeland althans in de Economische Oommissie 
het Belgische standpunt was geweest, kreeg ik ten antwoord, 
dat hiervan in Brussel nog niets was gebleken. 

Deze vraag mijnerzijds hing samen met een Luxemburgse^ 
Vertrouwelijke mededeling, dat de Luxemburgse afgevaardigden 
voor hun vertrek de indruk hadden gekregen, dat de Heer Spaak 
de zaak louter politiek en niet economisch zag, aan welke mede
deling mijn Luxemburgse collega's de wonderlijke verwachting 
toevoegden "dat Nederland dan weer alleen zou komen te 
staan;', omdat "Luxemburg België wel steeds zou moeten volgen". 
Ik heb daarop geantwoord, dat het principe van de gemeenschap
pelijke markt en. zijn vastlegging in het Verdrag voor de 
Nederlandse Regering niet was veranderd, waarop ik de merk
waardige repliek kreeg, dat Nederland toch niet op zijn eentje 
een politiek Verdrag zou willen, noch kunnen tegenhouden. 
Daarop heb ik herhaald, dat ons standpunt nog is wat het 
steeds sinds 10 September 1952 is geweest. 

Ik kan uiteraard op dit niveau niet beoordelen wat van het 
hier gerapporteerde materieel juist is, doen ik meende het wel 
te moeten rapporteren. 

De Italianen stonden in hun nieuwe samenstelling (de Heer 
Prunas is thans uit ait werk weg, daar hij Hoofd der Personeels
afdeling van B.Z. is geworden) blijkbaar dichter bij de Fran
sen d^n wij in Januari - Maart hadden gehoopt. Of dit ligtaan 
een politieke slag-om-de-arm dar nieuwe Italiaanse delegatie 
in deze i.erkgroep, kan ik uiteraard niet beoordelen, doch ik 
meen ook dit feit te moeten rapporteren. 

Da Fransen waren milder van toon (Soutou in plaats van 
Wormser), doch wel even beslist als steeds in hun eis van een 
Verdrag, dat slechts grote uitspraken doet en alles aan een 
of meer latere Verdragen overlaat. 

Ook ditmaal was het duidelijk, dat nauw contact met de 
Benelux-partners voor de Nederlandse vertegenwoordigers een 
noodzaak blijft, waarop ook nu weer moet worden gewezen, en 
waaraan door omstandigheden nog steeds niet kon worden vol
staan. Ook nader overleg met de Italianen komt mij goed voor. 
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De besprekingen over de "réalisation du niarché commun" 
betroffen de Formule no. 5 van het Parijse Rapport. Zij 
werden -enter beperkt tot de vraag of een zekere aanloop-
termijn nuttig zou zijn, sn tot enkele grote lijnen van het 
vrc^ 0stuk der invoerrechten. 

Over de gedachten, welke Duitsland in Januari-maart 
over een "periode de démar age" had gelanceerd, was het ge
sprek hoogst onbevredigend, vooral omdat de Duitsers bij 
alles ook nu weer zeiden, dat het slechts terwille der studie 
werd geopperd en niet door de Duitse delegatie werd voorge
steld. /J-3 twist tussen de ministeries te Bonn daaraan ten 
grondslag ligt, dan is die twist kennelijk op volle gang ! 

Ik meende tegen het feit van een aanloopperiode als in 
lid 1 van Artikel 04 van het Projet de Statut der Assemblee 

_ ad hoe geen bezwaar te moeten maken, mits de periode kort 
is en in naar zeer beperkte daur eens en vooral in het Ver-
dra 0 v:ordt vastgelegd. Men kan zo een periode m.i. inderdaad 
als nuttig zien, omdat enerzijds de Landen zich voor g^neel 
nidu.'.e werkwijzen gesteld zien, en anderzijds de leden der 
G-emeenscnaps-Or^anen ook geneel nieuw werk moeten ga^n doen. 
Ik voegde als verdere eis nieradi coe, dat net doel - de 
öen3le vrijmaking van het verkeer van goederen, kapitaal, 
personen en diensten - in het Verdrag duidelijk aan een ter
mijn, althaas voor de goederen, wordt gebonden : bij de reeds 
in net Parijse Rapport geopperde "certaine harmonie" van 
Formule 5 is dat dan indirect ook de termijn voor de rest. De 
Voorzitter had -- wederom onder de reserve dat het "persoonlijk " 
geschiedde - zelf 2 a 3 jaar geopperd. 

De Voorzitter wilde van vastlegden in het Verdrag niet 
weten, zeggende dat sommige dingen wel te bepalen zijn -
zoals b.v. de opheffing der handelsbelemmeringen - doch andere 
niét, zoals b.v'. de coördinatie en de zaak der vrije^concur
rentie, welke niet ba meten zijn. Hij wilde in de "période 
de demarrage" b.v. de Organen vormen, algemene voorbereidingen 
treffen, de Organen voorbereidingsmaatregelen laten formule
ren, en de Landen zich daaraan doen aanpassen, 

Blijkbaar was dit de andere delegaties te vaag. ken zag 
geen duidelijk verschil tussen deze "période de demarrage" 
an de volgende "période de transition". Ook de dezerzijds 
geopperde vergelijking met een wegrijden van een auto ; warm-
draehen en eerste-laatste versnelling,was de Voorzitter nog 
te scherp, waarop dezerzijds werd gezegd, dat hij mij deed 
denken aan de bekende plaatjes in Amerikaanse tijdschriïten 
van Amerikaanse dames , die niet van een parkeerplaats 
kunnen wegkomen zonder drama's en brokken en het dan maar 
opgeven. Is dat beeld juist, en wil m^n dus de "periode de 
demarrage11 niet concreet aangeven, dan gevoelt Nederland er 
niets voor, want dan zou Nederland gedwongen kunnen worden 
zich op allerlei maatregelen voer te bereiden, welke^zijn 
Handel met de rest van de wereld (ongeveer 70 f>) zouden 
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kunnen verzwaren zonder inzake zijn handel met de vijf Part
ners (ongcv :er 30 fo) reële garanties te geven. 

De Duitsers hadden dus, door hun eigen vage houding, 
met d«j gedachte van een onderscheid tussen '-'periode de demar
rage " en "période de transitioh" niet veel succes % het bleef 
een vaag gebabbel. 

Iets beter liep de zaak der invoerrechten, ofschoon de 
Voorzitter ook daarin na zijn eigen opmerkingen of die van zijn 
bijzondere expert (Lichhorn) steeds herhaalde, dat het alle
maal slechts '''persoonlijk" gezegd •,:as. 

Van Duitse zijde werd de zaak als volgt gesteld j 
I.-Alles moet collectief gebeuren, zodat de noodzaak bestaat 

van regeling tussen 6 Landen, en bilaterale opzetten 
niet aanvaardbaar zijn. 

II.-De 'Werkgroep b©spreke eerst de tarievenzaak tussen de 
zes Landen onderling en daarna die in hun verkeer met de 
buitenwereld. 

III.-Voor het ''Linnen-verkeer11 zijn vele oplossingen mogelijk : 
1.- Geleidelijke opheffing per sector of groep van pos

ten. 
Voerdeel t men kan alle eisen van het economische en 

sociale leven bezien. 
Nadeel : "Verschieppang in die Zeitfrage", geduren

de welke tijd men de verhouding tussen de 
sectoren en groepen scheef trekt. 

2.- Werk over het gehele veld, automatische geleidelijk- é 
heid, met deze sub-mogelijkneden i 
a.- rigoureus de arithmetische schematiek volgen, 

noodgevallen alleen via de sa/uvegarde bezien. 
Voerdeel j duidelijk, ook in de ogen van het 

bedrijfsleven. 
Nadeel : als sauvegarde alleen het redmiddel 

is, werkt dat vaak heel bezwaarlijk, 
en net is erg moeilijk, de "certaine 
narmonie" (zie boven) met het verdere 
integratiebeeld te blijven overzien. 

b.- werken met een gewogen gemiddelde, zo dat er wel 
automatische verlaging»en opheffing werkt, doch 
elk land zijn pijnlijke dingen tot later ican 
uitstellen. 
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Voordaal : grote elasticiteit en vrijheid der Landen. 
Nadeel : ken moet werken op vele en steeds wisse

lende statistische gegevens; 
verhand met verdere integratie nier ook 
zeer moeilijk; 
bedrijfsleven heeft geen houvast op 
langere termijn. 

Bij a.~ en fo 
kan kan hij heide mogelijkheden ook nog de nuance 
aanbrengen, met de hoogste toppen te beginnen, en 
de lagere tarieven eerst of niets of slechts met een lager percentage te verlagen, hn de moeilijkheid 
der "certaine harmonie" kan worden opgevangen - hier 
nam men het beeld van de auto weer op - door per 
etappe het "groene licht" door de Organen der Gemeen
schap slechts te doen geven wanneer er met de verla
ging der invoerrechten o'dk een zekere stap naar ver
dere integratie zal zijn gezet. "Persoonlijk" menen 
de Duitse afgevaardigden, dat een zeker mechanisme 
(blijkbaar nieuw woord voor automatisme) voor de 
grote massa der posten moet worden gevolgd, terwijl 
de "pijnlijke posten" naar systeem h.- moeten worden 
verlaagd. 

Ka deze Duitse beschouwingen heb ik onmiddellijk het 
volgende opgemerkt : inderdaad is het een zaak van een collec
tieve beslissing, en het plan-Beyen is dan ook stellig op tijd 
daarvoor gereed gemaakt; net is echter vóór heden nog nimmer 
dooi concrete andere voorstellen beantwoord, ook van Duitse 
zijde niet; men opperde van de zijde der diverse delegaties 
wel allerhande vaak vrij positieve gedachten over coördinatie, 
concurrentie etc.} Nederland wil die wel bespreken - deed dat 
ook reeds - maar nu moeien de andere delegaties ook over de 
brug komen inzake de invoerrechten, opdat nu eindelijk ter 
vergadering in Juni e.k. eens zakelijk kan worden overlegd. 

Nederland uil daaraan nog toevoegen, dat de in de gesprek
ken steeds gemaakte reserve inzake de G. A. T. T.-besprekingen 
een slag in de lucnt is, want het verschil tussen ons werk en 
net G.A.T.'i. is tweeërlei % wij praten hier in klein verband _ 
ener politieke gemeenschap, en wij willen niet alleen de vrij 
magere verlagingen waarover het G.A.T.f. praat (Pflimlin, 
Randall), doch algehele opheffing van de quantitatieve restric
ties en van ds invoerrechten in het onderlinge verkeer dier 
Gemeenschap. De duidelijkheid van het plan-Beyen is_inderdaad 
zijn grote voordeel, en opvang-n der grootste moeilijkheden 
door sauvegarde is ook een duidelijk recept, terwijl de "cer-
tain« harmonie" van Formule 5 wel zal volgen wanneer men nu 
maar eens realistisch met de verlagingen begint. 
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Italië en frankrijk wezen toch op het G.A.ï.T. : werken 
per groep en zij legden_sterk verband met net verdere werk 
(zie voor Italië blz. 15o Parijse Rapoort). Do taehniak komt 
dan verder wel* 

Van Nederlandse zijde heb ik toen bezwaar gemaakt tegen 
dat uitstellen van die vermaarde "techniek'", omdat imkers 
wij zelf hier als "technici" elke dag klagen, dat de Lhnisters 
ons geen klare richtlijnen geven % wij mogen diezelfde moei
lijkheid niet op onze eigen 11 tecnnici;i afschuiven, ook al moet 
natuurlijk worden erkend, dat er ook bij aanvaarding van een 
duidelijk systeem n o ö tecnnische punten op te lossen zullen 
zijn. 

Na enige vardara discussie heaft de Voorzitter toen 
"persoonlijk" voor een zeker mechanisme in de oplossing ge
pleit : dat voorkomt al te verwarrende casuïstiek. Het"eist 
uiteraard wel een correctief, dat óf in de sauvegarde óf 
in het apart-regelen der "pijnlijke sectoren" gevonden kan 
worden. Ln bij een mechanische oplossing voor de grote 
massa der posten kan üe verdere integratie ("una certaine 
harmonie") per etappe worden geregeld. 

De .Belgen stelden hierop voor, die za^k van het "groene 
liclit" zó te zien, dat alles automatisch (mechanisch, aritii-
metisch) verloopt, en dat dus het licht st'eds groen is, 
tenzij de Organen der Gemeenschap het op rood stellen; dit 
ophouden van de afgesproken ontwikkeling zou dan hoge uit
zondering moeten zijn. 

Bij deze ontwikkeling bleef hst voorlopig. 

Ook de zaak van net gemeenschappelijke "systeem" tegen
over derde landen (formule 7 van net Parijse Rapport) verliep 
vrij bevredigend, waren de voorsöaJ-len van de Voorzitter 
en zijn medewerkers ook nierin steeds "persoonlijk" en niet 
"verbindlich". 

De Duitsers wezen op de volgende problemen ; 

- Het voorbereidende werk : gemeenschappelijke nomenclatuur, 
gemeenschappelijke interpretatie, douane-wetgeving. Voor 
dit alles heeft de Brusselse Studiegroep (Europese Douane-
Unie, groep van de O.ü.E.C. uit 194c3) reeds veel baanbre
kend werk verricht, dat eenter nog jaren werk zal kosten, 
waarmede men wellicht tussen de zes Landen reeds nu zou 
kunnen beginnen. 

- De hoogte der posten. Juridisch maximum ligt in het GATT, 
wanneer men dat hier tenninste toepasselijk acht. Artikel 
XXIV onder Douane-Unie gaeft als maximum aan : het gewo
gen gemiddelde van wat tevoren bestond, economische eisen 
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dar Landen en soms hun fiscale eisen stellen daarnaast 
het minimum vast. De uitspraak van Rome "zo liberaal 
mogelijk*1 (Rapport Rome blz. 29) is iral erg vaag. Het 
zal steeds een compromis blijven. 

De vraag of ook niet hierin ojn zeker "mechanisme11 zou 
kunnen worden aanvaard, ook al moet men erkennen, dat 
dit hier oen moeilijk hanteerbaar begrip is, moeilijker 
dan bij het verkeer binnen de Gemeenschap. Toch ligt er 
wellicht in du sa.Je van de "déviation de trafic" een 
aanwijzing voor de noodzaak ervan : het werken met 
tariefcontingenten ware binnen de Gemeenschap zo enigs
zins mogelijk» te vermijden. 

De zaak van de "naam" ; Douane-Unie of niet. 

- De onderhandelingspositie tegenover derde landen, ook 
die met welke bilaterale Tractaten bestaan. 

De Fransen handhaven blijkbaar hun bezwaar tegen een 
Douane-Unie en wezen op de noodzaak het tarief naar buiten 
Ï100& op te zetten om in een gunstige onderhandelingspositie 
te verkeren, waartegen ik opmerkte, dat de sociale en eco
nomische argumenten voor een laag tarief zwaarder (moeten) 
we 0en dan welke argumenten over een onderhandelingspositie 
dan eok. 

Over de gedachte van een "mechanisme" in deze zaak 
waren vooral de Belgen zeer sceptisch, daar er hier niet, 
gelijk bij bat tarief tussen de landen zelf, een eenvoudige 
rekensom van 100 tot 0 mogelijk is, omdat men tsaa eerste 
niet op 0 uitkomt, en voorts net ene land zal moeten ver
lagen en net andere verhogen en de vraag voor vrijwel elke 
post anders ligt. 

Zo is dus de zaak der invoerreciten wat Mlos" gekomen. 
Bn dat was al net gepraat over een "periode de demarrage" 
wel waard. 

Bij hot behandelen van de tekst van de "Note de Travail 
kwamen no^ de volgende vermeldenswaardige punten naar voren 

1 D e Fransen willen m de ratificatie van het Verdrag niet 
g e h e e l stilzitten totdat zij hun befaamde ;iTraitefe) ulte-
ri-ur(s)" hebben verkregen % zij willen in die periode 
een soort inter-nationale (niet supra-nationalel samen
werking, welke verder gaat danwwat de 0»£»S«C, doet; 
zij zijn bereid dit nadar uit te werken. 

c- De Fransen vroegen ons, of er in Juni - Juli - of later -
ge en compromis mogelijk zou zijn tussen ons standpunt, 
dat het gemeenschappelijke tarief zo laag mogelijk moet 
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zijn, en hun standpunt dat er een "onderhandelings
tarief'-1 moet worden opgezet; over net oude gesprek over 
preferentiële opzet repten zij geen woord meer. 

Door tijdgebrek kwam de Werkgroep niet meer aan de 
besproking van hat vraagstuk van de sauvegarde toe. Dat 
vraagstuk zal in de Economische Commissie in Juni dan ook 
niet aan de orde komen. 

Be conclusie van de Heren van Alphen, '<Vemelsfelder en 
mij is, dat de besprekingen toch wel nuttig waren, omdat 
zij de zaak weer wat hebben opgewarmd. Er is een "Note de 
travail" ontstaan, welke op zichzelf geen "Europees" stuk 
is - het is er erg verre van ! - doch welke voor de vor-
gadering der Economische Commissie op 3 Juni om 15 uur en 
op 4 Juni om 10 uur toch wal aanknopingspunten geeft. 

Ik meen ook ditmaal het steeds door U.E. goedgekeurde 
recept te mogen volgen, van dit verslag afschrift te zenden 
aan de in Nederland betrokken instanties. 

De Nederlandss Woordvoerder 
in de Werkgroep, 

J. Linthorst Homan 

P.S. De ">ot de Trnvail" kreeg later 6e vorm van een ' Procés-Verbal' 

S-11-529-120-1-'5' 
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