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M I N I S T E R V A N E C O N O M I S C H E 
Z A K E N 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE PLENUM COMISSIE 

VAN HET PLAN SCHUMAN ONDER LEIDING VAL DE NEER 

HUNNEÏ OP 13 JULI 1950 te 12.30 UUR . 

Nadat de Heer Monnet enige woorden had gewijd 

aan de goede vorderingen, welke de werkzaamheden in 

het algemeen hebben gemaakt, werd een overzicht ge

geven van de werkzaamheden der verschillende werk

groepen. 

V/erkgroep voor de Institutionele vraagstukken. 

De besprekingen in deze werkgroep hebben er 

toe geleid, dat de verschillende delegaties zich 

hebben ingeleefd in de figuur van deze supernationa-

Ie autoriteit, welke in de asnvang een geheel nieuw 

en vreemd begrip vormde. Van Nederlandse en Belgi-

scae zijde werden suggesties gedaan om in de orga

nisatie een zekere rol toe te kennen aan de nationa

le Regeringen. Naar aanleiding van deze suggesties 

werd aan Franse zijde uiteengezet, dat de nationale 

Regeringen zouden worden ingeschakeld betreffende 

problemen, welke niet beperkt zijn tot de rectoren 

kolen en staal, dooh een wijdere strekking hebben 

en de algemene politiek van de deelnemende landen 

raken. Een scheiding zou kunnen worden gemaakt 

tussen bevoegdheden, die de Hoge Autoriteit alleen 

en die zij in samenwerking met de Ministers der 

deelnemende landen kan uitoefenen. In ieder geval 

zal de Hoge Autoriteit eens per drie maanden met 

de Ministers der deelnemende landen moeten bijeen

komen ter bespreking van aan de orde zijnde proble

men. Nagegaan zal dienen te worden op welke wijze 

een constructie is te vinden, waarbij de bevoegd-
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heden worden verdeeld over de Hoge Autoriteit en dd 
Eaad van Ministers. Tevens zal de verantwoordelijkheid 
tegenover de Assemblee Commune moeten worden bepaald. 

Volgens de Franse opvatting is dit orgaan, dat 
het democratisch element in de constructie vertegen
woordigt, onmisbaar. De Assemblee alleen zou in staat 
zijn het beleid van de H.A. te beoordelen en haar 
décharge te geven. 

De Werkgroep v.d. Productie. 

Hoewel op Nederlands verzoek door de Heer Hirsch 
toegezegd was, dat een overzicht zou worden gegeven 
van de werkzaamheden van deze werkgroep, werd hiervan 
afgezien, daar het in dit stadium nog moeilijk is de 
standpunten van de verschillende delegaties te defi
niëren. In verband hiermede zullen door de Franse 
delegatie opgestelde verslagen van de vergaderingen 
worden gedistribueerd, welke een samenvatting geven 
van hetgeen op de vergaderingen is uitgesproken. 

Een uitgebreide discussie heeft deze week o.m. 
plaats gehad over de onderwerpen prijzen en program- 1 

ma's. Naar aanleiding van de problemen, die hierbij 
zijn naar voren gekomen, zal het nodig zijn, dat elk 
der delegaties hierover zijn gedachten laat gaan. Er 
zullen groepen van experts worden ingesteld voor kolen 
en staal afzonderlijk, welke het prijzenprobleem aan 
een diepgaande studie zullen onderwerpen. Deze beide 
werkgroepen zullen 19 en 20 Juli a,s. bijeenkomen. 

De w erkgroep voor de Handelspolitiek. 
De Heer Alphand deelde mede, dat over een be

langrijk punt overeenstemming in de Werkgroep is be
reikt. Indien n.1. de fondsen voor de pe'réquation en 
de reconversion in werking zijn getreden, zullen on
middellijk de tussen de deelnemende landen geldende 
invoerrechten en quantitatieve invoerrestrioties wor
den opgeheven. 
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Op 19 Juli zale en tekst gereed zijn, welke 
is gebaseerd op de in deze werkgroep plaatsgevon
den besprekingen. Waarschijnlijk zullen tegen het 
einde van de volgende week de werkzaamheden met be
trekking tot dit onderwerp gereed zijn. 

Tenslotte deelde de Heer Monnet mede, dat hij 
verwacht, dat tegen het einde van de volgende week 
de exploratie van het terrein door de werkgroepen 
gereed zal zijn en het mogelijk is een aanvang te 
maken met de besprekingen van de in de werkgroepen 
naar voren gebrachte problemen in het Steering 
Committee. De Fransen zijn van mening, dat het mo
gelijk zal zijn aan het einde van deze maand over
eenstemming over de principes te bereiken, waarna 
de redactionele werkzaamheden een aanvang kunnen 
nemen. 

De Werkgroep van de Sociale aangelegenheden 
zal 20 Juli a.s. met haar werkzaamheden aanvangen. 
De plenaire commissie zal eveneens op deze datum 
weer bijeenkomen, terwijl de Werkgroep voor de 
Productie op 18 Juli a.s, opnieuw zal beginnen te 
vergaderen. 

14 Juli 1950. 
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