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1 Samenwerking Europese Assemblees 

I. Nederland bleek met zijn formeel gereserveerd standpunt 
inzake het invoeren van een identiteit tot de, helft van het 
aantal leden van de EEG/Euratom/EGKS Assemblee met die van de 
Raad van Europa en V/EU Assemblees een uitzonderingspositie in 
te nemen, Ook een Nederlandse, suggestie om - voortbordurend op 
een Resolutie van de Assemblee Consultative van 3 mei jl. -
een aanvaarding van deze (voor de Fransen in verband met de # > 

ratificatieprocedure blijkbaar onontbeerlijk geachte) partiële 
identiteit; te vergemakkelijken door invoering van een stelsel 
van suppleants (als pis aller voor een werkelijke uitbreiding 
van het ledental) bleek voor alle andere delegaties onaan
vaardbaar. De Italianen motiveerden dit o.a. door te-wijzen 
op de chronische marginale regeringsmeerderheid in het Itali
aanse parlement, waardoor een uitbreiding van de exodus naar 
internationale Assemblees levensgevaarlijk zou zijn, 
Bovendien werd op juridische gronden bezwaar gemaakt tegen 
de gesplitste verantwoordelijkheid in een suppleants-systeem. 
De heer Linthorst Homan achtte de tegenargumenten tegen het 
Nederlandse verlangen zwak, nu het te Rome onder de bekende 
Resolutie van 25 maart 1957 werd geacht te vallen. 

Na een voorstel van Nederlandse zijde om de strekking van 
de ontwerp-resolutie van Brussel te verzachten door o.a. te 
'verwijzen naar de Resolutie van Rome van 25 maart jl., waarbij 
het vraagstuk in ruimer verband was bezien en ook de kwestie 
van suppleants was inbegrepen en voorts het onderhavige voor
stel te bestempelen als een eerste stap ter uitvoering van de 
ondernomen studie, werd de kwestie verwezen naar de institu
tionele werkgroep. 

IE« Van Nederlandse zijde werd in de werkgroep nogmaals een 
uiteenzetting gegeven zowel van de constitutionele verhoudin
gen in Nederland, en van de wens om de autonomie van het 
parlement te respecteren^ als van de moeilijkheid voor de 
Nederlandse parlementariërs om ingeval van een verplichte^ 
doorvoering van de 50,$ identiteit een decapitatie van 2 a 3 
leden door te voeren'''; terwijl het werk in feite met twee 
gemeenschappen werd vermeerderd. Expressis verbis werd daarop 
van Eranse zijde, evenals door voorzitter Rothschild gesteld, 

) Blijkbaar redeneren de Nederlandse parlementariërs als 
volgt ! nu 24 ( 7 + 7 in Straatsburg; 10 in KSG), straks 
21 (14 in EEG/Euratom/KSG; 7 in Straatsburg). 
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dat dc resolutie uitsluitend nodig was ten gobruikc bij do 
Franse ratificatieprocedure. Teneinde dc andere landen niet 
jn verlegenheid te brengen waren daarom ook in dc laatste 
alinea ingevoegd de woorden "au moment jug6 opportun", zodat 
Fcderland b.v. over 2 of 3 jaar deze resolutie pas onder hot 
oog van het Nederlandse parlement behoefde te brengen, indien 
zulks eerder inopportuun werd geacht. 

Dezerzijds is daarop gereageerd mot dc stelling, dat 
afgezien van fatsoensoverwegingen ook dc dlifgancc zijn eisen 
stelde, weshalve desniettegenstaande toch de voorkeur werd 
gegeven aan een thans tegenover do parlementariërs te hante
ren document, ook al zou afwijzing door het Nederlandse par
lement mits na dc Franse ratificatie er verder niets toe doen 
(zodat de Nederlandse parlementariërs dus op de oude voet 
zouden kunnen doorgaan.cn er geen decapitatie zou behoeven' 
plaats te vinden). 

Derhalve werd dezerzijds voorgesteld in te lassen : 
a.- een duidelijke verwijzing naar dc Resolutie van 25 maart 

van Rome cn dc op grond daarvan ondernomen studie; 
b,— een idem naar de parlementaire desiderata, zoals deze 

door de verschillende Assemblees tot uitdrukking v/aren 
gebracht; 

c - een afzwakking van dc tekst door invoeging van de woorden 
"dans la mesure du possiblc". 
"Voor dit laatste punt werd steun van Duitse zijde ontvan

gen; voor de beide overige punten eerst geleidelijk cn moei
zaam die van de andere delegaties, terwijl dc Franse delegatie 
zich bleef verzetten tegen c.-. 

Vermelding verdient nog, dat men tevens de 50fo identiteit 
een "eerste stap" (zoals des morgens van Nederlandse zijde wa3 
voorgesteld) noemde, hierbij suggererende dat andere stappen 
niet uitgesloten moesten worden, geacht (al behoeft men zich 
hierover in het licht van de gehouden discussies bepaaldelijk 
geen illussics te maken). 

Zo kwam de zaak in dc Interimcommissie terug, waar ver
volgens een reprise dreigde van dc ochtend-discussic, vooral 
aoor dc vrij starre houding van Duitsland. Fa enige nieuwe 
tekstcorrecties echter waarbij aan de hiervoren sub a.- cn 
D.- genoemde desiderata volledig werd voldaan, cn toaiFcder-
land c.- had laten vallen na algemene erkenning dat "au moment 
jugc opportun" volledige autonomie? voor do betrokken regering 
betekent, werd tenslotte overeenstemming bereikt over bijgaande tekst. 

Besloten werd voorts dat teken.ing der Resolutie te • 
±srussel zal plaatsvinden door dc respectieve Ambassadeurs. 

1 1 * r?o A T : C g ? n , I l G " t einde van dc morgen w-'erd Fürlor, President van 
(Z Commune, vergezeld van (Sric fractievoorzitters 
at A T ' K^-yssig en Motz) alsmede de Griffier dc Fcróc 
aoor dc Intcrimcornmlssic ontvangen. 
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Fa ccn historische uiteenzetting van do groei van do 
Assemblees en beklemtoning van de wensclijkhcid dat ondanks 
do bedoeling de Assemblees tc stroomlijnon, niet verrassender
wijs toch ccn vierde (super-)Assemblee zou worden gecreëerd, 
roerde Pürlor achtereenvolgens dc kwesties : identiteit, 
plaatsvervangers en zetel aan. Ten aanzien van dc identiteit 
wecs Fürlcr op het zich in dc EG-KS-Asscmble'c voltrekkende feit 
dat steeds minder ccn identiteit bestaat tussen leden van dc 
Assemblee Commune cn Asscmbldc Consultativc, al achtte hij ccn 
zekere identiteit (1/3 - 1/2) wel wenselijk om vruchtbare 
samenwerking in groter Europees kader tc bevorderen. Ook dc 
heren Krcyssig en Motz lieten zich gereserveerd uit over ccn 
tc geforceerd opgelegde identiteit, al wilden zij het beginsel 
evenmin verwerpen. 

Ten aanzien van do plaatsvervangers herinnerde Fürlcr 
eraan, dat dit Instituut, onbekend in dc nationale parlemen
taire sfeer, alleen bestond bij dc Raadgevende Vergadering van 
dc Raad van Europa. Faar het oordeel van de Asscmblóc Commune 
ware aan dit instituut geen uitbreiding te geven en ook dc 
lans, welke Mr. Sassen dos morgens in dc bureauvergadering hij 
Fürlcr c.s. had gebroken voor dit stolsel, had, aldus Fürlcr, 
hem cn dc andere voorzitters niet kunnen overtuigen. 

Ton aanzien van de zetel beperkte Fürlcr zich tot dc opmer
king dat een parlement bij voorkeur moet zijn gevestigd in • ' 
de plaats van vestiging van dc desbetreffende regeringen, i.c 
de Europese Commissie. Waar hierover nog geen beslissing was 
genomen, kon deze kwestie voorshands blijven ruston. 

Tenslotte bepleitte dc President van dc Asscmblóc Commune 
dat dc Assemblóe bij dc tenuitvoerlegging van dc beide nieuwe 
verdragen een belangrijke cn positieve rol zou kunnen vervul
len. Zijns inziens had men het parlement bij het opstellen 
van het verdrag wel wat sticfmccdcrlijk bedeeld, weshalve hij 
met klem verzocht om dc in dc verdragen vastgelegde parle
mentaire bevoegdheden t.z.t. niet eng tc interpreteren, maar 
steeds^do positieve medewerking van dc Assemblee te verzoeken, 
waarbij men deze oen -zoveel mogelijk onafhankelijke positie 
zou moeten garanderen. 

2 ' ~ ^sTorokir^en ^ r l r hoor En^los tc Rome 

De heer Ducci (Italië") deelde mede, dat dc heer Ecclcs, 
onlangs met vacantic tc Rome, van 'die gelegenheid gebruik ha.d 
gemaakt een aantal- besprekimgen met hoge Italiaanse functio
narissen te voeren. Daarbij had dc heer Ecclcs o.m. naar 
voren gebracht, dat Engeland In genen dele de ratificatie der 
verdragen van Rome zou willen tegenwerken; wol meende hij dat 
zo spoedig mogelijk na inwearkingtroding dezer verdragen, het 
verdrag voor de vrijhandelszone eveneens in werking moest tre
den, b.v. in dc eerste helf-fc van 1958. 

rrr^rt00}'"ts ^ a s men-ing, dat dc zetel der Europese 
d o i 2 ~ ™ G p d?zclf<ïc zou mooctcn zijn als die van dc vrijhan-
a.±_onu, on deze laatste diezelfde als die van dc OEEC, 

h o p > ÉL?
0
 specifieke onder-dolen van het EEG-vcrdrag gaf dc 

neer hcclcs vorder tc kenne-jn : 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2717



landbouw ; Gegeven .het bekende Engelse standpunt terzake, zou 
Engeland "bereid zijn dc Zes proportioneel dezelfde positie te 
Mijven toekennen op de Engelse markt welke zij reeds innamen, 
ook voor het door consumptiestijging toenemendo, invoer-accres. 

TTan-itaalverkeer i Een vrij kapitaalverkeer zou voor Engeland, 
in verband met de snelle opvraagmogelijkheid van sterlingcaldi 
door leden van do Commonwoalth niet mogelijk zijn. 

Vri i -personenverkeer : Ook hier zou Engeland niet veel kunnen 
doen tengevolge van dc toevloed van eigen onderdanen uit de 
West-Indische gebieden en door de recente opname van een vrij 
groot aantal Hongaren. 

Betalingsbalans :Gebleken is dat een filosofie als door dc Zes 
gevolgd, incl. concours mutuel, voor Engeland nog overwegend 
terra incognlta is. 

Fiscale harmonisatie : Van deze bepalingen verwachtte de heer 
Ecclco nauwelijks resultaten omdat dc te overwinnen .weerstanden 
te groot zullen blijken. 

Instituten : Hier bleek dc tegenstelling in conceptie het 
duidelijkst; is een meerderheidsbeslissing van een Raad van 
Ministers voor Engeland al nauwelijks aanvaardbaar, beslissin-
.gen door een onafhankelijk orgaan (de Commissie) zijn ondenk
baar . 

De heer Ducci gaf als zijn algemene indruk te kennen, dat 
in Engeland weliswaar een gemcenschapsgcdachtc groeiende is, 
doch langs een fundamentcel andere denkwijze dan op het vaste
land. 

Dc heer Linthorst-Roman deelde mede, dat oo 1' dc Nederland
se delegatie, na het a.s. bezoek van Staatssecretaris van der 
Beugel aan Londen, mondeling verslag van de bevindingen aan dc 
Intcrimcommissio zal uitbrengen. 

5»- Franse verklaring inzake delibci-alisaticmaatrcgelen 

Dc heer Marjolin deelde mode, dat dc Eranse regering zich 
genoodzaakt had gezien, tengevolge van het snelle verslechte
ren van de Eranse betalingsbalanspositic. terug te komen op 
haar m dc ÜEEG genomen libcralisaticmaa-trcgclcn. Hij gaf tc 
kennen dat ook langs diplomatieke weg do Franse regering dc 
regeringen der vijf partners bij do Verdragen van Rome op de 
hoogte zou stellen. Hij lichtte verder toe, dat clc ongunstige 
effecten^voor een belangrijk deel veroorzaakt werden door 
speculatieve importen en dat de Franse regering geen ander 
middel moer ten dienste stónd. Hij verzekerde nochtans dat dc 
Franse regering bij het hanteren der nieuwe maatregelen de 
uiterste redclijkhoid in acht zou nemen en er ven overtuigd 
was dat Frankrijk, wanneer de verdragen in werking zouden 
treden, wederom op voet van gelijkheid zijn aangegane verplicht 
txngcn op zich zou kunnen nemen. Hij onderstreepte dat een en 
anclcr dc ratificatieprocedure in Frankrijk niet zou beïnvloeden, 

» -t D + .mededeling ven dc heer Mar jolin werd door de end ere 
acicgaties voor kennisgeving aangenomen. 
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Aide Memoire van India inzake EEG-verdrag 
Door de regering van India was aan de Zes regeringen een 

aide-mémoire gericht waarin de "bezorgdheid tot uitdrukking 
wordt gebracht over een aantal punten welke in het EEG-verdrag 
zijn opgenomen. 

Besloten werd dat de werkgroep ad hoe voor GATT-kwesties 
een ontwerp-antwoord voor de' volgende zitting van de Interim
commissie zal opstellen. 
Contact met Organen_ van de EGKS 

De heer von der Groeben, door de Interimcommissie belast 
met de voorlichting van de organen der EGKS te Luxemburg, 
deelde mede, dat de Hoge Autoriteit de wens'te kennen had 
gegeven een waarnemer te mogen sturen naar de bijeenkomst van 
de werkgroep Marche Gommun, zulks teneinde o.m. te voorkomen dat 
zich binnen de EGKS, waar ook problemen met betrekking tot de 
vrijhandelszone bestaan, een divergente lijn van denken zou 
ontwikkelen. Aangezien dit punt niet op de agenda stond had 
geen enkele delegatie een definitief standpunt, doch hun eerste 
reacties waren in het algemeen in negatieve zin. Besloten werd 
derhalve dat de heer von der Groeben zal voortgaan zodanig 
contact met Luxemburg te onderhouden als hem nuttig lijkt. 

Resolutie n o v 134. Raad van Europa 
De gedachtenwisseling hierover werd uitgesteld tot de 

volgende vergadering. 

De heer Linthorst Homan deelde mede benaderd te zijn door 
afgevaardigden van de USA die gaarne zouden vernemen of de Zes 
in de ECOSOC al of niet gecoördineerd zullen gaan optreden. 
Het had hem juist geleken deze vraag bevestigend te beantwoor
den. De Interimcommissie kon zich daarmede verenigen. Voorzit
ter Snoy verzocht de in aanmerking komende landen hun vertegen
woordigers bij de ECOSOC over deze gewenste coördinatie te 
willen inlichten. 

Correcties in de vertalingen der beide Verdragen 
Gebleken is dat in alle vier talen de tekst der beide Ver

dragen nog onjuistheden bevat. Het Secretariaat heeft .een over
zicht opgesteld van#>de tot nu toe geconstateerde fouten en 

deze in drie categorieën ondergebracht s 
I. Fouten die een probleem a fond kunnen opwerpen; 

II. Fouten die betrekking hebben op de uniformiteit in 
woordkeus; 

III. 

Op 26 juni roupe linguistique de definitieve 
arbij echter waarschijnlijk7bepaalde I, door de werkgroep Marche Commun 
. worden opgelost. 

redactie vastst 
kwesties, valle 
of Euratom zuil 
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Deze kwesties zijn urgent omdat met name in frankrijk en 
Duitsland de parlementaire behandeling reeds in vergevorderde 
staat is, en eventuele wijzigingen voor afloop daarvan nog 
moeten worden aangebracht. 

Na vaststelling der definitieve teksten zullen door het 
Secretariaat zo spoedig mogelijk wijzigingsbladen Wórden uit
gegeven terwijl dan bovendien de gewaarmerkte afschriften van 
de te _Rome neergelegde teksten aan de andere vijf landen kun
nen worden ter hand gesteld. 

9 • ~ Z.eJLs!§£. werkzaamheden werkgroep &emeengehappej,iJX^- M&ÉÏÊ. 
De voorzitter van de werkgroep Gemeenschappelijke harkt, 

de heer von der Groeben, deelde mede, dat de werkgroep begon
nen was de vraag te stellen of de door het GA'iT gegeven defi-
•nitie van een vrijhandelszone juist was. De werkgroep was tot 
de conclusie gekomen dat voor een vrijhandelszone meer nodig 
is, met name : 

1.- een algemeen evenwicht tussen de economieën der deel
nemende landen, o.m. tot uitdrukking komende in materieel 
evenwicht van de betalingsbalans; 

2.- regeling van het concurrentieregiem; 

3.- institutionele voorzieningen. 

Op basis van deze drie vereisten waren door de werkgroep 
twee hypotheses geformuleerd : 

A. Men gaat er van uit, dat er een zeker evenwicht moet zijn 
tussen : aangeeane verplichtingen en sterkte van de institu
tionele regeling. Bij een strikte opzet daarvan past niet 
een ruime mogelijkheid van unilaterale acties (clauses de 
sauvegarde) : dus ook deze laatsten moeten in een ''zware'1 

procedure worden gevat; 

B. Gesteld echter dat men met een zwakkere regeling dan in A 
bedoeld wil volstaan, dan zal men meer autonomie aan de 
deelnemende landen moeten toestaan en met name meer autono
mie bij het hanteren van clauses de sauvegarde. 

De werkgroep is begonnen te werken onder de eerste hypothe
se en heeft nagegaan voor welke terreinen van het EEG-verdrag 
dan ook in de vrijhandeslszone een regeling moet worden getrof
fen. In deze hypothese heeft de werkgroep reeds een aantal 
voorlopige conclusies bereikt : . • 

a.- Noodzakelijk is, dat de landen een politiek voeren van 
betalingsbalansevenwicht gebaseerd op reële koersverhou-
dingen. Hen zou dienaangaande zoveel mogelijk dezelfde 
procedure moeten overnemen als in het EEG-verdrag voor
zien, met name voor wat betreft "concours mutuel". 

b.- Hot werd onvermijdelijk geacht, dat op den duur coördina
tie van de handelspolitiek der deelnemende landen zou 
plaatsvinden; er zal derhalve een procedure nodig zijn om 
deze coördinatie op den duur mogelijk te maken; 

c - Het in het EEG-verdrag neergelegde stelsel voor de rege
ling van de concurrentie zou moeten worden overgenomen. 
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Verder zijn ook reeds enkele andere punten aangeroerd, 
waaromtrent de discussie echter nog niet geëindigd is, met name 
de parelleliteit in de termijnen voor de afbraak van de restric
ties in het onderlinge verkeer, de institutionele opzet en het 
al of niet uitsluiten van economische sectoren (landbouw). 

Over het origineprobleem had reeds een eerste gedachten-
wisseling plaatsgevonden op basis waarvan het Secretariaat een 
document zou opstellen voor de volgende bijeenkomst. Nadat de 
heer Ockrent had medegedeeld, dat de OEEC-werkgroep dezer dagen 
dezelfde punten zal behandelen, werd besloten de discussie te 
Brussel uit te stellen tot de vergadering van 2 juli op welke 
datum de resultaten van de besprekingen in de OEEC-werkgroep 
wel bekend zullen zijn. Bovendien werd op dringend Erans ver
zoek afgesproken dat de Zes er in Parijs op zullen aandringen 
spoedig een begin te maken met de opstelling van een lijst van 
die buitenrechten der verschillende landen, die onderling sterk 
verschillen, teneinde te kunnen nagaan in hoeverre hier, om 
moeilijkheden te voorkomen, een zekere aanpassing nodig zal zijn. 

De heer von der Groeben besloot met de mededeling, dat de 
werkgroep de eerste hypothese verder zou uitwerken om vervol
gens al deze vragen in het licht van de 2e hypothese te gaan 
bezien. Ook zou de werkgroep nog in het algemeen, en zulks onder 
beide hypotheses, de institutionele verhouding tussen een douane
unie en een vrijhandelszone nader moeten bezien. 

In de hierop volgende discussie bleken de meningen over wat 
de heer Snoy noemde de "maximalistische" en "minimalistische" 
theses nogal uiteen te lopen. 

De heer Linthorst Homan achtte het een gelukkige gedachte 
de werkgroep te laten studeren op twee uiteenlopende theses. 
Dat zal zeer nuttig blijken te zijn. Toch vreest hij dat wel 
zal blijken dat de realiteit niet precies kan worden aangegeven 
door uitdrukkingen als "maximalistisch" en "minimalistisch". 
Immers, het gaat hier om de commercieel gunstigste resultaten 
en niet om institutionele theorie. Nederland wil de vrijhandels
zone helpen bereiken, en wel zo dat de handel zo ruim mogelijk 
wordt. Er ligt een gevaar in teveel te werken nc\ de begrippen 
"maximalistisch" en "minimalistisch", want het kan zijn dat in 
de gegeven situatie het best bereikbare, institutioneel "minima
listisch" zal blijken te zijn, en dan zou dat woord verkeerde 
reacties wekken, nl. alsof een maximum resultaat mislukt zou zijn. 

De Franse en Duitse woordvoerders Yielen Nederland nu hierin 
bij. Op Duits voorstel werd afgesproken, althans naar buiten niet 
teveel over een theoretische tegenstelling te praten, doch - al 
werkt de werkgroep op twee uiteenlopende hypotheses - empirisch 
te zoeken naar de "optimalistische" resultaten. 

De Belgische vertegenwoordiger wees er op, dat de regelin
gen in het EEG-verdrag alle naar hun aard en omstandigheden, 
omgeven zijn met een aantal dikwijls moeilijk bevochten (insti
tutionele) garanties; naarmate Engeland e.a. minder geneigd 
zouden .zijn soortgelijke garanties op te nemen, zou de positie 
der landen in de vrijhandelszone vrijer moeten zijn. Er zou 
verband moéten bestaan tussen de stringentie van de institutio
nele opzet en de draagwijdte van de aangegane verplichtingen. 
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Voorzitter Snoy merkte op, dat voor de andere 11 OEEC-
landen de basis van hun streven was het voorkonen van discrimi
natie door de Zes ten opzichte van de e^£. Deze laatsten zouden 
zich echter moeten realiseren, dat er meer discriminatie zal 
zijn naarmate zij een zwakkere institutionele opzet van de 
vrijhandelszone wensen. LIen moest^ich echter voor ogen blijven 
houden dat de Zes binnen de Zone een geheel vormen waarmede de 
anderen hetzij gezamenlijk, hetzij bilateraal tot een bepaalde 
vorm van associatie komen. 

Besloten werd dat de werkgroep Marche Commun verder zou 
werken op basis van het door de heer von der Groeben geschetste 
programma waaraan de heer Snoy t oevoegde dat het wellicht beter 
ware niet al te zeer in theses te denken doch zich iets meer 
op de praktische vragen te baseren. 

1 0 . - Inschakeling Overzeese Gebieden bij de vrijhandelszone 

Van Britse zijde was een verzoek ontvangen er toe strekken' 
de dat de Zes met Engeland en Portugal in de OESO formeel zou
den verzoeken de O.G. niet aan de vrijhandelszone te doen deel-i 
nemen. 

In de werkgroep Marche Commun was men reeds spoedig tot 
de conclusie gekomen dat die vraag niet kon worden beantwoord 
voordat opzet en inhoud van de vrijhandelszone zelf nader zou
den zijn gedefinieerd. Ook in de Interimcommissie werd deze 
opvatting gehuldigd door alle delegaties behalve de Franse, die 
reeds nu (gaarne) wilde beslissen dat de O.G. zouden worden 
uitgesloten. 

De heer Linthorst Homan achtte het, ongeacht het uiteinde
lijke standpunt, prematuur nu reeds een definitief standpunt in 
te nemen; zulks zou eerst kunnen geschieden wanneer men een 
totaalbeeld had verkregen niet alleen van het O.G.-vraagstuk 
maar ook van het "Europese" deel van de vrijhandelszone. Aange
zien bovendien binnenkort de Commonwealthconferentie begint, is 
het interessant af te wachten welk geluid de Britse O.G. zelf 
zullen laten horen. 

Ook Duitsland en Italië^pleitten met nadruk tegen het te g 

snel weggeven van de potentiële industriële afzetgebieden die * 
de O.G» vormen. Besloten werd de Engelsen mede te delen dat de 
deelneming der O.G. bij de Zes nog in studie is. 

Met betrekking tot een ander door Engeland naar voren 
gebracht punt, t.w. een regeling voor bepaalde producten uit 
de Britse O.G. (cacao, enz.) werd eveneens besloten te wachten 
totdat de O.G.-kwestie ten principale zou zijn guregeld. 

(Zie over een gesprek met een Engels-Portugese delegatie 
hieronder punt 1 3 . ) 

11.- Euratom 

1 . Vergadering van de Euratomexperts 

In Je norgen van de 18e juni kwamen de Euratomexperts 
DIJ een ter bespreking van een aantal onderwerpen. 
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a. De reis van atoomexperts uit de Euratonlanden naar de V.S. 
(Iuissie'rSaulgeot'' ) 
Het ligt in de bedoeling dat op uitnodiging van de Ameri

kaanse -legering een 50-tal atoonexperts uit 'do 6 landen een stu
die-reis naar de V.o. zullen maken. Tijdens deze reis zullen 
deze experts in de gelegenheid zijn zich op de hoogte te stel
len van de laatste ontwikkelingen .lic in de V.S. op het ter
rein van de vreedzame toepassing van de kernenergie zijn 
gemaakt. Aan deze reis nemen zeven Nederlandse deskundigen 
deel. Voor de goede orde zij er op gewezen dat de kosten van 
deze reis door deze deelnemers zelf worden betaald. 

Tijdens bovengenoemde vergadering rees de vraag of het 
wenselijk zou zijn aan deze groep te verzoeken bij de Ameri
kaanse autoreiteiten na te gaan tegen welke voorwaarden de 
V.S. wellicht bereid zouden zijn in de toekomst deel te nemen 
aan researchactiviteiten van Euratom. 

Voorts opperde men de gedachte, dat deze groep zich op de 
hoogte zou kunnen stellen van de mogelijkheden die er wellicht 
bestaan om tussen de V„S. en de Euratomlanden een uitwisseling 
van kennis tot stand te brengen. 

Na enige discussies kwam men tot de conclusie dat het 
beter ware hiervan af te zien. Het stellen van dergelijke 
vragen betekent het beginpunt van een onderhandeling waarvoor 
deze groep niet bevoegd is. Afgesproken werd dat aan de Ameri
kaanse autoriteiten zou worden medegedeeld, dat het hier een x 

studiegroep betrof die op geen enkele wijze namens het Comité 
Interimaire of de toekomstige Euratomcommissie zou kunnen op
treden. Aangezien het echter vaststaat, dat de Amerikanen 
vragen omtrent het Euratomverdrag zullen stellen, zal aan de 
deelnemers van de groep een uittreksel van dit verdrag worden 
uitgereikt. Tenslotte zullen de deelnemers een "briefing'1 

ontvangen tijdens welke hen zal worden aanbevolen niet op 
politieke vragen in te gaan. 

Het Comité Interimaire verklaarde zich 's middags accoord 
met deze gang van zaken. 

"b. Chemische scheidingsfabriek van de Qgjg 
Ten aanzien van dit onderwerp werd de vraag gesteld of 

de landen die in Parijs reeds te kennen hadden gegeven dat zij 
tot deelname in het kapitaal bereid waren hieraan nadere voor
waarden zullen verbinden, die net name betrekking hebben op 
de vestigingsplaats. Uit de discussie hieromtrent bleek dat 
deze landen er van uit waren gegaan, dat de betrokken fabriek 
in Euratomgebied zou worden gevestigd. Indien zulks niet het 
geval zou zijn, zou er een gerede kans bestaan, dat zij van 
financiële deelname af zouden zien. Nadat de Italiaanse ver
tegenwoordiger te kennen had gegeven dat ook zijn regering 
de vestiging van deze fabriek in België voorstond, werd beslo
ten , dat te Parijs zou worden vastgehouden aan vestiging van 
deze fabriek in België. Een moeilijkheid vormt het feit, dat 
de Belgische vestigingsplaats zich niet leent voor de uitbrei
ding van de thans beoogde pilot-plant tot een grote fabriek. 
Daar tegenover staat dat deze pilot-plant, waarvan de kosten 
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al» in België gebouwd kan worden (o.a. 
jstaande instanties) voor een prijs van 
.de de Franse vertegenwoordiger, nede, dat 

overgaan tot het 

geraamd zijn op 18,5 
in verband net reeds b< 
ca i 8 min. Voorts deel 
het geenszins vaststaat dat men op den duur zi 
bouwen van grote reprocessing. fabrieken. Er bestaat een gerede 
kans Jat men de voorkeur zal geven aan het bouwen van een groter 
aantal kleinere maar dan gespecialiseerde fabrieken. In verband 
hiermede is het alleszins verantwoord aan de Belgische vesti
gingsplaats vast te houden. Daar de Euratonlanden in ieder geval 
meer dan 50$ van het benodigde kapitac 

ziet het er naar zullen moeten nel 
tot vestiging in 

ien, 
-.1 voor hun rekening 
uit dat ook te Parijs 

Ten aanzien 
gesteld 

België zal worden besloten, 

van de financiering werd van Nederlandse zijde 
in hoeverre het Euratombudget daarvoor zou de vraa_ 

kunnen worden aangewend. Hierbij werd erop gewezen dat deze 
fabriek een gemeenschappelijk belang vertegenwoordigd, dat 
voor een niet gering deel op het terrein van de research ligt. 

Bit voorstel werd met name door de Franse, Belgische en Itali
aanse vertegenwoordigers van dé hand gewezen. De Franse verte
genwoordiger wees er op, dat het nimmer de bedoeling is geweest 
dergelijke projecten uit het Euratombudget te financieren. Hij 
illustreerde dit door er op te wijzen dat er reeds een studie
syndicaat voor deze fabriek was opgericht in 
het programme de recherches van Euratom werd 
regering achtte het budget van $ 215 min een 
dat niet zou mogen worden pnmtroma-nA tr^/r*. A; 
schappelijke ondernemingen 

de tijd dat over 
onderhandeld. Zijn 

van $ 215 nln een nininunbedrag, 
langewend voor de bouw van geneen-
waarvoor in het verdrag een ander 

precedent is voorzien.. De Belgische vertege 
reeds in een eerder stadiun te kennen gegeven, 
lijk precedent uiternate rennend zou werken op 

woordiger had 
dat een derge-
de verkrijging 

van bijdragen uit het particuliere bedrijfsleven. Aangezien 
voor de finaneieriní 
Raad van Ministers v*. 
staande worden vastgc 
waarschijnlijk als i] 

zijde 

uit het Euratonbudget unaniniteit van de 
reist is, noet in het licht van boven-

eld, dat deze financieringsnethode 

landse en Duitse W' 

9 

)ir 
;rd 

noet worden beschouwd. Van 
daarna ten aanzien van het 

an 
gemaakt. 

c. Control* 

financiering van deze fabrieken 'reserve d 

Neder-
geheel 
ttente" 

aan een system 
dering van ï 
zullen tever 
ten aanzien 
voorstellen, 
de controle-ov( 
van het tot st; 
de centróle tui 
dat de Redacti< 

ilgische vertegenwoordiger wees er op dat het controle-
't in Euratomverband is vastgesteld in conflict komt net 
jlesysteen dat thans in OEEC-verband wordt beoogd, 
overtuiging zouden bij gelijktijdige toepassing van 
r̂nen onvermijdelijk botsingen voorkonen. Aanbevolen 
de Euratomredactiegroep van juristen de beide controle-

alyse te onderwerpen voor de konende verga
ring Committee van de OdEC. Deze juristen 
a ndenent bestuderen dat de Euratonlanden 

V cJ.. 

D 
de 
kor 

OEEC 
it er 

onst 

'oep op 

control i 
op neer 
£eschi( 

uur 
re 1 e 
itom He 

3 uli 

ereenkonst willen 
• dat aanvaarding van 
edt onder voorbehoud 
t ten aanzien van 
ligt in de bedoeling 
1 vergaderen. 
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Het Comité Interimaire verklaarde zich ' s niddags accoord 
met dit voorstel. 
d. Liberalisatie op nuclair terrein in OEEC-verband 

Na enige discussie werd besloten dat het "stand still agree 
öent" van 28 juli 1956 zal dienen te worden verlengd net dien 
verstande dat het automatisch zal konen te vervallen op het 
ogenblik van de ratificatie van het Euratomverdrag. Dit is 
noodzakelijk ondat binnen 1 jaar na inwerkingtreding van dit 
verdrag een aantal nieuwe tariefposten tot stand zullen konen 
die voor enkele landen op een verhoging neer zullen konen. 

2a. Isotopcnschcidingsfabriek 
Tijdens de vergadering van het Conite Interimaire van 

dinsdag 18 juni jl. werd rapport van het Studiesyndicaat van de 
icotopenscheidingsfabriek aan de orde gesteld (MAE 958). 

Van franse zijde werd er op aangedrongen dat aan de Zes 
regeringen zou worden aanbevolen zo spoedig mogelijk een begin 
te oakan net de bouw van een gemeenschappelijke isotopenschei-
dingsfabriek met toepassing van het door x'rankrijk ontwikkelde 
principe van gasdiffusie. Zoals bekend is zou in deze fabriek 
uranium 235 kunnen worden geproduceerd tegen een prijs van ca 
S 55 per gram. 

De Nederlandse en Duitse deskundigen die bezig zijn een 
methode te ontwikkolen waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
ultracentrifugemethode menen dat zij op den duur kunnen geraken 
tot een productie tegen een prijs van $ 25 per gram. Ofschoon 
beide prijzen aanzienlijk uitgaan boven de Amerikaanse verkoop
prijs van ,.) 16 per gram was men in het Comité Interimaire van 
mening dat het aanbeveling verdient de studies voort te zetten. 
Er werd nogmaals op gewezen dat de Amerikaanse/prijs waarschijn
lijk tot stand is gekomen op grond van een kestprijscalculatie 
die nauwelijks realistisch mag worden genoemd. Verschillende 
experts menen op grond daarvan dat deze Amerikaanse prijs op 
den duur zal gaan stijgen. Alle landen, behalve Frankrijk waren 
echter van mening dat met de bouw van een fabriek moest worden 
gewacht totdat de Hederían d s/Duitse studies zijn voltooid. 
Van franse zijde werd medegedseld dat men zich de vrijheid 
wenste voor te behouden #lf op eigen kosten een is ot opens che i-
dingsfabriek (gasdiffusie) te bouwen. Dit standpunt houdt 
uiteraard verband net het feit, dat zij zonder deze fabriek 
geen nilitair programma ten uitvoer kunnen brengen. Van de 
zijde der andere delegaties werd verklaard dat men dit standpunt-
volledig kon billijken. 

Tenslotte werd tevens aan de Euratomexperts opdracht 
gegeven eun document op te stellen ten aanzien van de econo
mische en politieke merites die verbonden zijn aan de bouw van 
een dergelijke fabriek in W. Europa. 
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b» Hg_tL_ OEEC Atoomagentschap 

Ten aanzien van het Agentschap va.n de OEEC werd in het 
Comité Interimaire vastgesteld, dat de zes landen accoord 
zouden kunnen gaan net de tekst van het statuut zonder dat 
zij zich zouden uitspreken over de datum, van de inwerkingtre 
ding van het Agentschap. Deze datum zou dienen te worden vas 
gesteld door de Raad van Ministers. Bij dit standpunt gaat 
men er van uit, dat er geen vergadering zal zijn van de Raad 
van Ministers over dit onderwerp voor oktober. Voorts v/ordt 
aanbevolen dat de Ministers t.z.t. zullen stellen dat 

t-

A 
van 

ntschap niet in workin/ 
het ÏJuratomverdrag. 

zal treden voor 
het 

ratificatie 

12.- Volgende vergaderingen 

Interimeommissie t 9 juli te 15.30 uur 
10 juli gu hele dag 

23 juli te 15.30 uur 

24 juli gehele dag 

11 september gehele dag 

Werkgroep Gemeenschappelijke Markt s 
21 juni 
22 juni 

1 juli 
2 juli 

gehele dag (restreint) 
11 ¡1 I ii S 

geheel of gedeeltelijk 
gehele dag 
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13.- Bespreking met Engels-Portugese delegatie inzake inschakeling 
O.G. 

In de zitting van de Interimcommissie op 19 juni werd 
een Engels-Portugese delegatie ontvangen onder leiding van 
de Britse Ambassadeur te Brussel, Sir Paul Gore-Booth, en 
verder bestaande uit de heren Monson en Jackson (Colonial 
Office), Miss Denneby (Board of Trade), de heer Clemens 
(Britse Ambassade te Brussel) en de secretaris van de Portu
gese Ambassade te Brussel. 

Na een woord van welkom door voorzitter Snoy gaf de 
heer Gore-Booth een algemene uiteenzetting over de problemen 
die de totstandkoming van de verdragen van Rome en de bespre
kingen over de vrijhandelszone hadden doen rijzen ten aanzien 
van de Britse O.G. Hij achtte het van groot belang, dat nog 
voor de ratificatie van de verdragen van Rome een inzicht zou 
worden verkregen in de problemen die zullen rijzen met betrek
king tot de toekomstige handel tussen de Zes en de Britse O.G. 

De Zes hadden besloten, en dit kwam hem niet onbegrijpe
lijk voor, hun eigen O.G. in hun gemeenschappelijke markt in 
te sluiten. De Britse Regering daarentegen was, na rijp beraad 
"en na overleg met de autoriteiten der betrokken gebieden, tot 
de conclusie gekomen dat het beter was de Britse O.G. niet 
aan de vrijhandelszone te doen deelnemen. Het leek hem te ver 
te voeren op alle argumenten die daarbij een rol hadden ge
speeld in te gaan, al wilde hij er twee noemen die van prak
tische aard wareng 
a.- het was uitermate moeilijk gebleken de lijn te trekken 

tussen de gebieden die wel en de gebieden die niet mee 
zouden moeten doen; 

b.- Een integrale opneming van alle gebieden zou onoverkome
lijke moeilijkheden veroorzaken. 

Gezien deze Britse wens tot uitsluiting rees het probleem hoe 
men de nadelige gevolgen die uit het E ;G-verdrag voor de Britse 
O.G. zouden voortspruiten, zoveel mogelijk zou kunnen beperken. 
Voor het vinden van oplossingen hoopte hij op medewerking van 
de Zes en hij sprak de wens uit, dat men, tegen de tijd dat 
het EEG-verdrag in werking zou treden, oplossingen zou hebben 
gevonden om in speciale gevallen te geraken tot een "mitiga-
tion des inconvenients". 

Hij wees er met nadruk op dat bepaalde gebieden van de 
Commonwealth geen preferenties genieten op de Engelse markt 
en bovendien zelf een zeer liberale invoerpolitiek volgen, 
tengevolge waarvan de handel van de Zes met die gebieden aan
merkelijk was gestegen zonder dat tegenvoorwaarden, b.v. 
verplichte investeringen, waren gesteld. 

Ook wees hij op het sterke politieke aspect in verband 
met de opkomst van jonge naties in Afrika. Deze naties volgen 
met grote belangstelling de Europese activiteit en zijn zeer 
gevoelig voor de houding van de Europese landen ten opzichte 
van deze gebieden. Het leek hem van eminent belang te streven 
naar goede politieke verhoudingen met die gebieden. 
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Spreker wilde zich bepalen tot deze algemene inleiding 
en nog geen concrete wensen formuleren ten aanzien van speci
fieke punten, ten dele ook omdat dit niet goed mogelijk was 
aangezien het EEG-verdrag niet op alle onderdelen expliciet 
is uitgewerkt. 

Ook voorzitter Snoy wees er in zijn antwoord op, dat het 
voor de Zes onmogelijk was reeds in dit stadium een defini
tief standpunt in te nemen omdat er nog teveel onzekerheden 
waren. Men zou dus slechts op een hypothese kunnen discus
siëren. Daarbij deed zich echter de moeilijkheid voor, dat 
Engeland bij voorbaat ervan uitging dat de O.G. niet zouden 
meedoen aan de vrijhandelszone, terwijl de Zes bij hun stu
dies van de veronderstelling uitfaan, dat de O.G. wel zullen 
meedoen. Zolang men het niet eens is over de hypothese gaat 
men wellicht discussiëren over moeilijkheden die niet zullen 
ontstaan wanneer men het over eenzelfde basis eens zal zijn. 

In de Engelse visie is deelneming van de O.G. voor deze 
laatste minder belangrijk omdat deze visie er immers van uit
gaat, dat de landbouw van de vrijhandelszone zal zijn uitgesloA 
.ten. In het EEG-verdrag daarentegen heeft men de O.G. inte
graal opgenomen omdat men er van uitging dat naast de levering 
van grondstoffen vooral ook de mogelijkheid van la ndbouwexport 
bij zou dragen tot de economische ontwikkeling van die gebie
den. 

De heer Linthorst Homan sloot zich aan bij de opmerking 
van de heer Snoy, dat men nog slechts voorlopige standpunten 
kon geven. Wel kon hij echter reeds opmerken, dat Nederland 
zocht naar een commercieel optimale oplossing, ook met betrek
king tot de verhouding met de O.G. Men is op het ogenblik in 
Nederland bezig-het probleem van de inschakeling dér O.G. te 
bestuderen waarbij men de commerciële cijfers beziet. Drie 
overwegingen spelen daarbij verder- een essentiële rol i 
1 .- een vrijhandelszone moet zich noodzakelijk"ook uitstrekken 

over de landbouw; het is logisch dat landen met een aan
merkelijke agrarische export onvoldoende bevredigd zijn 
alleen door toenemende industriële exportmogelijkheden; 

2.- de verhoudingen binnen het Nederlandse Koninkrijk; men zou w 
moeilijk tegenover de Overzeese Rijksdelen kunnen stellen 
dat hun wel de mogelijkheid openstaat tot deelname aan de 
gemeenschappelijke markt, doch niet aan de vrijhandels
zone ; 

3.- het is moeilijk denkbaar, een al te grote divergentie te 
scheppen.tussen de opzet van de gemeenschappelijke markt 
enerzijds en die van de vrijhandelszone anderzijds. 
De Franse woordvoerder (Donnedieu de Vabres) sprak in 

dezelfde voorlopige termen. Hij betwijfelde voorts of de be
nadeling van de belangen der Britse O.G. wel zo ernstig was 
als de Britse delegatie deed voorkomen. Hij wees er op, dat de 
in het EEG-verdrag getroffen regelingen voor de O.G. niet 
puur eenzijdig waren, doch het resultaat waren van een zoeken 
en tasten over en weer tengevolge waarvan een ruime mogelijk
heid voor compensatie van voor- en nadelen voor belanghebbenden 
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aanwezig is. Hij wees er op dat de mogelijkheid van de tarief
contingenten reeds helemaal in do lijn lag van de door de Britse 
delegatie gewenste "mitigation des inconvenients". Hij achtte 
het verder vruchteloos nu reeds te trachten de mogelijke schade 
aan de Britse belangen te concretiseren omdat nog niet' duider-
lijk is hoe de getroffen regelingen op de eigen O.G. van de 
Gemeenschap zullen uitwerken. 

De heer Snoy wees er, samenvattend, op dat men over en 
weer met soortgelijke moeilijkheden zit. Het was duidelijk dat 
evenals de Britse O.G., ook de O.G. van de Zes hun eigen spe
ciale problemen hebben. Hij onderstreepte nogmaals de noodzaak 
van de opneming van de landbouw, althans zeker naar de mening 
van sommigen van de Zes. Bovendien merkte hij op, dat het juist 
het doel was van de gemeenschappelijke markt om te geraken tot 
een "transformation des economies"; het was dus duidelijk dat 
niet alle traditionele handelsstromen onveranderd gehandhaafd 
zouden blijven, al zullen ze uiteindelijk alle toenemen. Hij 
haalde het voorbeeld van Benelux aan om aan te-tonen dat zich 
in een tijdsverloop van nauwelijks 10 jaren aanmerkelijke stij
gingen in het handelspatroon, zowel intern als extern, hadden 
voorgedaan. Eveneens was echter in Benelux gebleken, dat men 
onmogelijk vooruit kan bepalen welke maatregelen men in de toe
komst eventueel zal moeten nemen» 

Gegeven deze onzekerheden leek het hem beter af te 
stappen van meer algemene en theoretische discussies, doch zich 
zoveel mogelijk te bepalen tot reële en concrete problemen. 

In antwoord hierop deelde de'heer Gore-Booth mede, dat 
Engeland inderdaad met concrete voorstellen ten aanzien van be
paalde producten zou komen. Het betrekking tot de in het EEG-
verdrag getroffen regeling voor tariefcontingenten formuleerde 
hij nu reeds een aantal wensen t 
1 .- met betrekking tot contingenten ten opzichte van derde 

landen zou moeten vaststaan dat zij tenminste hun huidige 
omvang behouden; 

2.- deze contingenten zouden moeten worden toegestaan vrij van-
rechten althans tegen verminderd invoerrecht; 

3.- de contingenten zouden moeten worden uitgebreid naar rato 
van de stijgende consumptie; 

4.- de mogelijkheid tot het toestaan van zulke contingenten 
zou niet in de tijd beperkt moeten zijn. 

De heer Snoy achtte het moeilijk voorstelbaar dat te dien aan
zien reeds bij voorbaat toezeggingen konden worden gedaan. Niet 
alleen was de tariefcontingentenregeling in het EEG-verdrag het 
resultaat van zeer moeilijk bereikte delicate compromissen, 
maar bovendien had wederom Benelux aangetoond, dat men zich in 
dit opzicht nauwelijks definitief voor de toekomst kan vastleg
gen. 

De heer Ophuels wees er bovendien op, dat het hier niet 
ging om regelingen tussen Zes regeringen, maar dat het hier ging 
om de politiek die db Gemeenschap als zodanig zou gaan voeren 
m de toekomst waarop men moeilijk zou kunnen prejudiciëren. 
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Na deze gedachtenwisceling werd afgesproken dat de Britse 
delegatie in de komende weken een drietal documenten aan de 
Zes zal doen toekomen s 
1 een memorandum waarin zullen worden beschreven de proble

men die zich naar Britse opvatting zullen gaan voordoen; 
2.- een opgave van de gebieden die onder de term Britse 0.G-. 

moeten worden begrepen; 
3.- een lijst houdende opgave van'bepaalde producten voor wel 

ke Engeland gaarne nadere regelingen zou willen treffen. 
Nadat deze documenten zijn ontvangen, zal nader worden uitge
maakt op welk niveau (Interimcommissie of werkgroep) zij zul
len worden besproken. 

Voorzitter Snoy verzocht de Britse delegatie geen rucht
baarheid te willen geven aan het feitelijke overleg dat momen
teel tussen Engeland en de Zes plaatsvindt met het oog op het 
risico van soortgelijke verzoeken van andere G-ATT-leden. 

Men achtte het nochtans niet bezwaarlijk dat het Golonial 
Office aan de autoriteiten der betrokken gebieden mededeelt, 
dat de Britse Regering in dit opzicht nauw contact onderhoudt 
met de Zes. 

S-11 -60A-1 2.5-6-' 57 
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