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B e t r e f t : Onderhandelingen over een a s s o c i a t i e v e r d r a g tussen 
de Europese^ Gemeenschap voor KÖTen en sTaal en he^ 
Verenigd Koninkri jk van Groo t -Br i t t ann ie . 

In de vergader ing van de R.E.A. op 7 Apri l j . 1 . 

heeft de Directeur-Generaal van de Buitenlandse Economische 

Betrekkingen een korte u i t e enze t t i ng gegeven over de 

stand van zaken met betrekking to t het bovengenoemde 

onderwerp. Deze u i t e e n z e t t i n g , die door de p l o t s e l i n g 

te Luxemburg b l i jkende noodzaak ener bespreking van deze 

aangelegenheid n ie t van de nodige s c h r i f t e l i j k e documen

t a t i e vergezeld kon gaan, moge hierna nader worden toege 

l i c h t . 

I . Achtergrond van de onderhandelingen van de EGKS met 
het Verenigd Koninkr i jk . 

In de overeenkomst met be t rekking t o t de overgangs

bepal ingen, behorende b i j het Verdrag t o t op r i ch t ing 

. / . van de EGKS, i s in § 14 ( b i j l a g e 1) voorz ien , dat 

de zes landen van de EGKS onderhandelingen met derde 

landen zul len voeren en in het bi jzonder met Groot-

Brit tanniè ' over a l l e economische en commerciële be

trekkingen ten aanzien van kolen en s t a a l tussen de 

Gemeenschap en die landen. B i j deze onderhandelingen 

zal de Hoge A u t o r i t e i t , volgens i n s t r u c t i e s , die door 

de Bijzondere Raad van Minis te r s en de EGKS b i j eenstem

migheid moeten worden v a s t g e s t e l d , optreden a l s gemeen

schappel i jke las thebber van de Regeringen der deelnemen

de s t a t e n . 

Voor de Gemeenschap a l s geheel en voor ons land 

in het bi jzender i s het van groot belang, zowel u i t 

economische a l s u i t p o l i t i e k e overwegingen, dat een 

nauwe r e l a t i e tussen de EGKS en het Verenigd Koninkrijk 

tot stand wordt gebracht en dat aan zulk een a s s o c i a t i e 

een zo ruim mogelijke economische inhoud wordt gegeven. 
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Immers, een ruimere onderlinge concurrentie zal ten goede 
komen aan de productiviteit en zal kunnen bijdragen tot de 
verlaging van het kostenpeil in de Gemeenschap en zal een 
waarborg zijn tegen de protectionistische neigingen van 
enkele landen der EGKS. Een dergelijke associatie zal wel
licht ook kunnen leiden tot groter stabiliteit in de pro
ductie en voorziening met betrekking tot kolen en staal. 
Bovendien zal zulk een associatie, die het gevaar van con
tinentale afsluiting, met alle weerstanden in bepaalde 
politieke niilieux die daaraan verbonden zijn, doorbreekt, 
het vertrouwen in een verdere Europese integratie kunnen 
versterken. 

Ter oriëntatie over de orde van grootte van de produc
tie en de onderlinge handel worden in bijlage 2. enige 
ten dele op schatting berustende cijfers gegeven. Uit deze 
cijfers blijkt o.a. dat weliswaar het zwaartepunt van de 
exportbelangen zowel van het Verenigd Koninkrijk als van de 
EGKS bij de export naar derde landen en niet zozeer in de 
onderlinge handel ligt, maar dat deze onderlinge handel 
toch geenzins mag worden verwaarloosd. Met name heeft het 
Verenigd Koninkrijk belang bij een verzekerde afzet van 
kolen en bepaalde staalproducten in de EGKS. Gezien het la
ge Engelse prijspeil is de Engelse markt tot nu toe nog niet 
bijzonder aantrekkelijk voor de producten van de EGKS ge
bleken, Niettemin heeft ons land een bepaald belang bij een 
verzekerde afzet van ruw ijzer en zo mogelijk van walserij-
producten en t.z.t. van kolen in het Verenigd Koninkrijk, 
terwijl onder bepaalde omstandigheden het Verenigd Konink
rijk, mede in verband met zijn geografische ligging, voor 
de voorziening van ons land met kolen en bepaalde staal-
producten van belang is. 

Afgezien van deze meer direct economische belangen 
van een associatie is het grootste belang mijns inziens 
gelegen in het feit dat door een nauwe associatie het ge
vaar van "continentale opsluiting der zes" wordt doorbroken 
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Historie en stand var; zaken met betrekking tot 
d_e_ o nd er hand el ingen. 

De landen der EGKS hebben aan het Verenigd Konink
rijk laten weten dat zij bereid zijn de onderhandelingen 
te openen. Dit is geschied doordat de Heer Monnet op 
24 December' 1953 een memorandum heeft overhandigd aan 
de vertegenwoordiger van het Vei'enigd Koninkrijk te 
Luxemburg, Sir Cecil ",'eir in welk memorandum in vage 
bewoordingen, volgens afspraak met de Bijzondere Raad 
van Ministers, alle mogelijkheden voor een zo ruim 
mogelijke associatie zijn open gehouden. 

Wel wordt, om niet de indruk te wekken dat aan het 
Verenigd Koninkrijk eisen zouden worden gesteld welke 
zonder enige twijfel afgewezen zouden worden, in 
dit memorandum bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk 
had verklaard zich in het kader van de associatie niet 
aan een supra-nationaal gezag te kunnen onderwerpen. 
Het memorandum dat als bijlage 3. hierbij gaat is, zeer 
kort samengevat, op de volgende elementen opgebouwd. 
De landen van de EGKS gaan ervan uit dat met het Verenigd 
Koninkrijk tot een minder restrictief en dus tot een 
vrijer onderling handelsverkeer voor EGKS producten 
zou moeten worden gekomen ( association entre les 
marchés) en. dat om een zo optimaal mogelijk economisch 
effect van dit vrijere verkeer te verkrijgen, de beide 
partners bepaalde gemeenschappelijke spelregels zouden 
moeten in acht nemen. Met het oog op de ontwikkeling 
op lange termijn van productie, consumptie, export en 
investeringen zouden de beide partners in nauw overleg 
kunnen werken ( proéédure d'action en commun ). 
Tenslotte zou, om de samenwerking organisatorisch 
vlot te doen verlopen moeten worden voorzien in het 
aanwijzen c.q_. oprichten van daarvoor geschikte 
organen in het executieve en het parlementaire vlak. 
( Institutions de 1'Association ). 
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Met betrekking tot dit laatstgenoemde onderwerp, 
het institutionele vraagstuk, is een zeker verschil 
van mening tussen de Heer Monnet en de zes landen ge
rezen, waarop ik in het vervolg nog zal terugkomen. 

De Engelse Regering is na ontvangst van het LIemorandum 
van 24 December 1953 begonnen met raadplegingen, met 
name met de Engelse industrie en de leden van de Common-
wealth. Om een zo snel mogelijke reactie van de EGKS op 
een antwoord van het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken 
en reeds in zekere mate de instructies van de Bijzondere 
Raad van Ministers aan de Hoge Autoriteit voor te 
bereiden, werd besloten dat de Hoge Autoriteit inmiddels 
in nader overleg zou treden met de zes landen om te trach
ten, tot een meer concrete, voor alle zes landen aanvaard
bare uitwerking te komen van de in het memorandum van 24 
December 1953 slechts uiterst vaag aangeduide mogelijk
heden voor een assooiatie. 

Om dit overleg zo vertrouwelijk mogelijk te houden 
en zo vlot mogelijk te doen verlopen, werd voor elk der zes 
landen één contactpersoon aangewezen» Dezerzijds heb ik 
daarvoor de Directeur-Generaal van de Buitenlandse Econo
mische Betrekkingen aangewezen. Van zijn besprekingen met 
de Hoge Autoriteit en de vijf andere EGKS landen is ver
slag uitgebracht in de Interdepartementale Contact-Commis
sie voor EGKS-aangelegenheden. 

Het aldus in Februari 1954- begonnen overleg van de 
zes contactpersonen met de Hoge Autoriteit heeft ertoe ge
leid dat op 5 April j.1. in dit kader overeenstemming is 
bereikt over de tekst van een " schets", die een aantal 
meer concrete onderwerpen bevat waarover de Hoge Autoriteit 
het Verenigd Koninkrijk zou kunnen polsen. 

Deze overeenstemming kwam bepaaldelijk onverwachts, 
daar tot dusverre Frankrijk zich uit protectionistische 
overwegingen steeds verzet had, zelfs tegen het noemen van 
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de mogelijkheid van vrijer onderling handelsverkeer voor 
kolen en staal tussen de EGKS en het Verenigd Koninkrijk. 
Onder grote druk met name van de Hoge Autoriteit gingen de 
Fransen tenslotte toch accoord met de hierna nog nader te 

./. hespreken tekst van de aangeduide "schets" ("bijlage 4.)» 
waarna op dringend verzoek van de Hoge Autoriteit het 
ijzer gesmeed werd toen het heet was en de " schets " in de 
vergadering van de Bijzondere Raad van Ministers, 10 April 
j.1. te Luxemburg werd besx^roken en goedgekeurd. 

Ik moge er uitdrukkelijk op wijzen dat het hier niet 
gaat om een definitieve instructie aan de Hoge Autoriteit 
voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De 
Bijzondere Raad van Ministers is het er namelijk, mede op 
mijn verzoek, over eens geworden dat de instructie in 
étappen zal moeten worden gegeven, waarhij elke étappe een 
verdere détaillering en précisering inhoudt. 

Zo gezien is dus de thans aanvaarde "schets" een 
voorlopige omlijning van de successievelijk aan de Hoge 
Autoriteit te geven instructie, waardoor de Hoge Autoriteit 
het recht krijgt om de in de " schets " genoemde punten 
aan te snijden en oriënterend te hespreken, zonder zich 
tot bepaalde uitwerkingen vast te leggen. 

Op 29 April j.1. ontving de Hoge Autoriteit een ant
woord van. het Verenigd Koninkrijk op het memorandum van 

./. 2 4 December 1953. In dit antwoord ( bijlage 5.) verklaart 
de Engelse Regering zich bereid de besprekingen, mede over 
de inhoud van het genoemde memorandum, met de Hoge Autori
teit te openen en stelt zij voor te Londen voorbereidende 
besprekingen te houden. Op deze uitnodiging is door de Hoge 
autoriteit bevestigend geantwoord in een schrijven van 

./. 30 April j.1. (bijlage 6.). 
III.Onderwerpen waarover met het Verenigd Koninkrijk zal 

kunnen worden gesproken. 
De bovenaangeduide en als bijlage 4. bijgevoegde 

" schets " van onderwerpen waarover met het Verenigd Konink
rijk zal kunnen worden gesproken komt, kort samengevat, 
op het volgende neer. 
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A<Politiok o p lange termi j n. 

1.Gemeenschappelijk vaststellen van vooruitzichten voor 
productie en consumptie van kolen ( mede aan de hand van 
de ontwikkeling met betrekking tot andere energiebronnen) 
en staal. 

2.Op grond daarvan gemeenschappelijk formuleren van doel
stellingen met betrekking tot modernisering, productivi
teit, werkgelegenheid, levensniveau in betrokken indus
trieën. 

3.Wederzijdse consultatie inzake investeringen. 
4.Wederzijdse consultatie inzake de beïnvloeding van de 
vraag naar kolen en. staal. 

B • Ma r k t v e r_r u i m i n g. 
Daaronder wordT in deze l! schets " vervat; 
a) vrijer handelsverkeer 
b) aanvaarding van bepaalde gemeenschappelijke spelregels. 
c) gemeenschappenjke actie bij crisis en schaarste. 

d) voor staal; regelingen m.b.t. de Commonwealth. 

Verschil wordt gemaakt voor afspraken met betrekking 

tot kolen en met betrekking tot staal in het bijzonder 

omdat de EGKS een importoverschot van kolen en een export

overschot van ijzer en de meeste staalproducten heeft en 

omdat op kolen door de EGKS-landen en het Verenigd Konink

rijk geen invoerrechten geheven worden en op staal wel. 

K O L E N 

ad.a.Vrijer handelsverkeer. 

Algehele onderlinge afschaffing van quantitatieve 

invoerrestricties, zo nodig étappengewijs, terwijl 

tevens het• vraagstuk van de dispariteit in kosten

structuur tussen de EGKS en het Verenigd Koninkrijk 

zal worden bestudeerd en zo mogelijk opgelost. 

Voor het geval dat ernstige repercussies mochten 

optreden door de onderlinge vrijheid zullen bescher

mingsclausules worden voorzien. 

ad.b.Aanvaarding van bepaald_e_ gemeenschappeli jke 
spelregels. 

Afschaffing van dubbele prijzen, met name afschaffing 

van discriminaties, gebaseerd op de nationaliteit van 

de kopers en verkopers of op grond van bepaalde mono

polieposities. 
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ad. c. Actie "bij schaarste en crisis. 
Over en weer bepaalde, op basis van het tradi
tionele handelsverkeer vast te stellen bijdrage 
in elkanders voorziening in tijden van schaarste 
en toestaan van een bepaalde afzet in tijden van 
crisis. 

S T A A L 
ad.a.Vrijer handelsverkeer. 

l)Afschaffing van quantitatieve restricties over 
en weer, desnoods étappengewijs en afhankelijk 
van een zekere vergelijkbaarheid der concur-
rentie-voorwaarden wat betreft de voorziening 
met kolen en van de afschaffing der dubbele 
prijzen. 

2)Harmonisering van invoerrechten in drie phasen: 
Tijdens de eerste zouden de Engelse rechten op 
de Franse ( in principe de laagste, afgezien van 
Benelux) worden afgestemd. 
Tijdens de tweede phase zouden de rechten van 
Groot-Brittannië en die van de Gemeenschap op 
het niveau van de Benelux—invoerrechten ( plus 
eventueel 2 punten ) worden afgestemd. 
Tijdens deze twee harmoniseringsphasen zou 
het vraagstuk van de vergelijkbaarheid van de 
Engelse en de EGKS-prijzen in behandeling kunnen 
worden genomen. 
Tenslotte zouden in een derde phase, welke slechts 
kan worden overwogen wanneer een zekere harmoni
sering van de prijzenstructuur mogelijk zou zijn 
geworden, de invoerrechten tussen Groot-Brittannië 
en de Gemeenschap geheel kunnen worden afgeschaft. 
Deze afschaffing van de invoerrechten zou het 
noodzakelijk kunnen maken, dat van de toepassing 
van de meestbegunstigingsclausule in het kader 
van het GATT wordt afgeweken. 
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3) Beschermings-clausuLes voor eventuele bedreiging 
van het bestaan, van industrieën der EGKS door 
Engelse concurrentie. 

ad.b. Gemeenschappenjke spelregels. 
Afschaffing van dubbele prijzen en discriminaties, 
als bij kolen. 

ad.c. Actie bij schaarste en crisis. 
Optie voor elk van de partners om gemeenschap
pelijke maatregelen te nemen of, na onderling 
overleg, ieder voor zich; wel zouden enkele 
gemeenschappelijke principes te voren voorzien 
kunnen worden, 

ad.d.Commonwealth.• 
Gezien het belang van het Commonwealth zou het 
van belang zijn afschaffing van quantitatieve 
restricties voor de invoer van producten van 
de EGKS te verkrijgen als mede de toezegging, 
dat de preferentiële marge van de tarieven 
voor het Verenigd Koninkrijk niet zal worden ver
groot ( vermindering van de preferentiële marge 
lijkt onhaalbaar). 

ad.e, Institutionele aspecten. 
Voorzien zou moeten worden in de oprichting 
van organen, waarin de EGKS en het Verenigd Konink
rijk elkaar zouden ontmoeten ter gezamenlijke ver
wezenlijking van de bepalingen van een associatie-
Verdrag. 

IV. BESLUIT 
Het is niet eenvoudig geweest om met betrekking 

tot de inhoud van deze " schets " tot overeenstem
ming te komen. Van de zijde van de Hoge Autoriteit 
en met name ook van Nederlandse zijde is steeds 
de wenselijkheid beklemtoond dat een associatie-
Verdrag een ruime en reëele economische inhoud 
zou moeten hebben, waarbij een vrijere onderlinge 
handel in EGKS-producten een belangrijke rol zou 

• moeten spelen. Van Franse zijde daarentegen bleek men 
veeleer geneigd de inhoud van een associatie-Verdrag 
zeer vaag te houden en vooral op vrijblijvende 
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consultatie over lange termijn-politiek en dergelijke te-
trekking te doen hebben. Deze houding aan Franse 
zijde is gegrond op vrees voor Engelse concur
rentie bij een vermindering van de bescherming 
in de EGKS. De Duitsers, Belgen en Luxemburgers 
steunden de Eransen in zoverre, dat zij steeds 
naar veren brachten, dat de Engelse kolen- en 
staalproductie plaats vindt onder aanzienlijk 
gunstiger kostenverhoudingen dan die in de Ge
meenschap en dat alvorens tot een geheel vrije 
toegang van Engelse kolen maar vcoral van Engels 
staal op de EGKS-markt zou worden besloten, eerst 
een zekere onderlinge aanpassing van de struc
turen met betrekking tot de kostprijs gewenst 
zou zijn. 

Het is inderdaad juist, dat door allerlei fac
toren de kosten voor de onderhavige producten 
in Engeland lager liggen dan in de EGKS. 
Engeland produceert practisch alle kolen en 
een groot deel van het erts en het levert 
practisch alle schroot voor de productie van 
Engels staal; de prijzen van deze gronistoffen 
worden door de Engelse overheid laag gehouden, 
zodat het staal relatief goedkoop kan worden 
voortgebracht. Bovendien drukken practisch 
alle sociale lasten op het Staatsbudget, het
geen met name van belang is voer de kolenprijs. 

De moeilijkbeden tussen de 6 landen en 
de H.A. zijn tenslotte voorlopig opgelost 
doordat is afgesproken, dat het voorlopige 
"voorstel" aan het V.K. zou luiden, dat niet tot 
algehele afschaffing van de quantitatieve res
tricties voor de invoer van kolen en niet tot 
algehele afschaffing van de quantitatieve 
restricties en tarieven voor staal zou behoe
ven te worden overgegaan, alvorens een zeke
re studie zou zijn verricht over de verhouding 
in economische structuur tussen de twee 
partners, c.q. een zekere aanpassing tussen 
de structuren zou hebben plaats gevenden 
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of eventueel noodzakelijk blijkende beschermings
clausules zouden zijn voorzien. 
Een andere moeilijkheid die in het onderling overleg 
nog te overwinnen was had betrekking op de institu
tionele zijde van een Associatie-Verdrag. Het bleek 
namelijk dat de Heer Monnet zich op het standpunt 
wenste te stellen dat het vraagstuk met betrekking 
tot het instellen en samenstellen van organen voor 

I 
de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk door de 
Hoge Autoriteit zelfstandig zou kunnen worden behan
deld en dat daarvoor geen unanieme instructie van de 
Raad nodig zou zijn. Dit standpunt werd door geen van 
de zes landen gedeeld omdat de institutionele regelin
gen niet los kunnen worden bezien van de economische 
en commerciële, en omdat het Verdrag de Hoge Autori
teit terzake geen enkele bevoegdheid tot zelfstandig 
optreden geeft. De Heer Spierenburg, die namens de 
Hoge Autoriteit de besprekingen met de vertegenwoor
digers dei' zes landen heeft geleid, had voor dit 
standpunt van de zes landen wel begrip, maar kon zich, 
gezien de houding van de Heer Monnet, uiteraard niet 
binden. Dezerzijds is er sterk op aangedrongen dat 
de controverse terzake van de institutionele vraag
stukken zeer op de achtergrond zou worden gehouden en 
dat men eerst zou trachten het eens te worden over de 
economische inhoud van een Associatie-Verdrag. De 
passage over "Institutions" in de "schets" is dan ook , 
met opzet uiterst vaag gehouden. 
Wanneer na ontvangst van een formeel antwoord van het 
Verenigd Koninkrijk op het memorandum van 24 December 
1953 en na het oriënterend gesprek van de Hoge Auto
riteit met het Verenigd Koninkrijk aan de hand van de 
bovengenoemde "schets" nieuwe gezichtspunten zich zou 
den voordoen of moeilijkheden zou rijzen, zal ik niet 
nalaten U daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
stellen. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
6 Mei 1954. 
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