
Aan de Keer Voorzitter der Commissie-Beyeru 
Betreft: Vergadering 26 Augustus 1955 

yen. 

Hopende op de goedkeuring van U .E. en van de Gedele
geerde , Prof. Verrijn Stuart, heb ik als waarneraend-Gedele^J 
geerde met de tot heden naar Bru.jsel afgevaardigde deskun^pp! 
digen als Werkgroep nagegaan, hoe het algemene beeld derjf^v? 
Brusselse besprekingen thans is, opdat met het goedvinden 
van U.E. ter vergadering Uwer Commissie op 26 Augustus 1955 
zou kunnen worden overlegd, op welke punten het voorlopige 
Nederlandse standpunt nog nadere bestudering behoeft. Be 
heer Verrijn Stuart vergadert tevoren op 24 dezer met onze 
Werkgroep, waarna hij op 25 dezer met enigen onzer met de 
Belgen en Luxemburgers gaat praten. 

Ik heb tevens vertrouwd op de instemming van de heer 
Van der Beugel met deze procedure, nu hij door afwezigheid 
niet in staat was in de afgelopen periode de interdeparte
mentale coördinatie te verzorgen. 

Het zij mij vergund hierbij aan U.E. te rapporteren 
tot welke voorlopige conclusies of interim-conclusies wij 
tussen $ en 20 Augustus j . 1 . zijn gekomen en afschrift dezer 
notitie te zenden aan de voor de jongste vergaderingen der 
Commissie-Beyen opgeroepenen. -^^^IIÉ 

Onze Werkgroep is van de volgende veronderstellingen 
uitgegaan:-
I. Niet alleen naar de Nederlandse mening, doch thans ook 

naar de gebleken opvatting van de heer Spaak als Voor
zitter der studieconferentie, moet het vraagstuk van de 
gemeenschappelijke markt alle andere punten der Resolutie 
van kessina beheersen, wellicht - althans voorlopig - met 
uitzondering van het punt der nucléaire energie, waarvan 
de economische en politieke mérites nog niet geheel kun
nen worden overzien} 

II.Zou onverhoopt te Brussel geen positief rapport over de 
gemeenschappe1ijke markt kunnen worden bereikt, dan zou 
kunnen worden nagegaan, hoe de diverse andere punten van 
Messina tot positieve eigen voorstellen zouden kunnen 
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leiden; dc bouwstoffen daarvoor zullen dan stellig in 

Nederland op voldoend korte termijn voorhanden zijn. 

III. Er zal verschil moeten worden gemaakt tussen enerzijds 

de band tussen alle ter conferentie vertegenwoordigde 

landen en organisaties - dus incl. Engeland, de OEEC, de 

Raad van Europa en de CEMT - en anderzijds de samenwer

king tussen de zes landen van Messina en van de ESG, te

meer nu van Engelse zijde daartegen niet alleen geen be

zwaar is gemaakt, doch zelfs suggesties in die richting 

zijn gedaan; 

IV. De aandacht valt voorlopig vooral op de opzet tussen de 

zes, omdat van het karakter daarvan de beantwoording van 

de vraag zal afhangen, of en hoe met de in OEEC, GAÏT en 

andere internationale conventies opgenomen bepalingen in 

overeenstemming kan worden gebleven en hoe dus de rela

ties van "de zes" tot de bestaande internationale organi

saties zal zijn; 

V. BrusseJt blijft voorlopig een studieconferentie, zodat 

ook Nederland zich noch positief noch negatief behoeft -

of zelfs vermag - vast te leggen, welke houding aanmerke

lijk is vergemakkelijkt door het op Nederlands voorstel 

genomen besluit van het Comité Directeur, dat de rappor

ten van sub-commissies en commissies en het eindrapport 

van de heer Spaak géén nationale "posities" of reserves 

met name zullen vermelden. 

Op deze hypothese heeft onze Werkgroep nu de grootste 

vragen der economische problëmat: ek ter hand genomen. Zij 

ging daarbij uit van enerzijds het plan-Beyen en anderzijds 

de tot heden te Brussel verschenen stukken der diverse sub

commissies en commissies. Over elke grote vraag werd een 

werkdocument gemaakt door die Dienst, welke daarbij het meest 

betrokken is, waarop in nadere besprekingen de critiek der 

andere Brusselse deskundigen werd uitgebracht. 
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Om nu een duidelijk houvast te hebben voor adviezen aan 

U.E. en aan Prof. Verrijn Stuart, werd het aldus verkregen 

voorlopige resultaat vergeleken met het algemene overzicht, 

dat de KSG in document 65 heeft gegeven, dat de heer Spaak zo 

nadrukkelijk heeft aangeprezen. De Werkgroep vond hiertoe des 

te meer vrijheid daar dat document H§ 65 in zijn algemene op

zet geheel in de lijn ligt van het plan-Beyen, waarvan het 

enige punten op de basis van de in de laatste jaren opgedane 

KSG-ervaringen o.i. nuttig uitwerkt. 

Volgens deze procedure nam de werkgroep de volgende 

grote vragen door i 

1. tarieven en contingenteringen, binnen en rond de "markt"; 

2. de harmonisatieproblemen en de vragen van sauvegarde; 

3. de fondsen; 

4. het sociale vraagstuk; 

5. transport; 

6 klassieke energie. 

De resultaten van deze besprekingen vindt U.E. in de 

onder bovenstaande nummering bijgevoegde overzichten. Over de 

haalbaarheid te Brussel werd niet bij alle problemen gespro

ken, er werd slechts gestreefd naar het vinden van algemene 

uitgangspunten voor het verdere Nederlandse optreden te 

Brussel. 

ïen aanzien van punt 4- wordt opgemerkt, dat tot nu toe 

te Brussel nog niet aan de orde is gesteld het vraagstuk, in 

hoeverre de landen een gemeenschappelijke verantwoordelijk

heid moeten dragen voor de gevolgen, welke de vorming, in

stelling en handhaving van de gemeenschappelijke markt voor 

de werknemers met zich mee zullen kunnen brengen. Het is dit 

vraagstuk, dat aan enkele bepalingen in het KSG-Verdrag, in 

het bijzonder art. 56, ten grondslag ligt en waarop ook in 

doe. 65 de aandacht wordt gevestigd. Het wordt door het pro

bleem van het readaptatiefonds wel geraakt, maar niet volle

dig gedekt. De uitvoerige discussies binnen de KSG hierover 

naken wel duidelijk, dat dit re enigei tijd ook in Brussel 

onder de ogen zal moeten worden gezien. 
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Het zal U.E. blijken, dat de Werkgroep getracht heeft in 

deze overzichten uitsluitend te spreken over de economische 

problematiek. Zij heeit zich daarbij gespiegeld aan de auteurs 

van doe. pTS 65, waarin echter toch impliciet vrijwel overal 

aan de institutionele vragen wordt geraakt. 

Het ie dan ook bijna niet mogelijk zich bij elk gesprek 

over deze vraagstukken los te maken van de vraag, welke juri

dische vorm aan de samenwerking tussen de zes landen zal moe

ten worden gegeven om de economische problemen tot een op

lossing te brengen. De Werkgroep had wellicht gerust kunnen 

uitgaan van de door U.E. steeds aangehangen supranationale 

institutionele oplossing, maar zij heeft dat bewust niet ge

daan. Zij meent dat het beter is, eerst de vraagstukken op 

economisch gebied op zichzelf te bekijken zonder voorshands 

de institutionele opzet aan een bespreking te onderwerpen. 

Op deze wijze kunnen de problemen van de juridische vormge

ving het scherpste naar voren komen om dan in een later sta

dium als één geheel behandeld te kunnen worden aan de hand van 

de op economisch gebied naar voren gekomen eisen. 

. Ik hoop, dat U.E. in deze notitie en hare bijlagen stof 

aanwezig acht voor bespreking in de Commissie-Beyen op 26 de

zer. Mocht U.E. of één der leden der Commissie-Beyen verdere 

documentatie wensen, dan kan de heer Hutten als secretaris 

van de Gedelegeerde en van de Werkgroep die steeds verschaffen. 

Hellicht zou op 26 dezer ook rekening kunnen worden ge

houden met berichten over de Benelux--ontmoeting van 25 dezer 

en over de eerste resultaten van de bijeenkomst der CEMT-Mi

nisters , die voor 25-27 dezer te Parijs zijn geconvoceerd. 

Tïamens de werkgroep van deskundigen, 

20 Augustus 1255. 
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Fo. 1 

DOUANS-UNIL 

Inwendige tariefverlaging 

Hierbij lijken drie eisen essentieel 

1 . 

2. 

3. 

Ad 1 

Dat er een eind termijn is, waarop de interne afbouw der 
tarieven zal zijn voltooid. 

Dat er een vaststaand tijdschema is volgens welke de ver
lagingen zullen plaatsvinden. 

Dat de te volgen methode tegelijkertijd alle goederen-
groepen omvat. 

Dit punt zal weinig adstructie behoeven. Behalve het 
feit, dat het GATT ( met welks bepalingen men toch in 
ieder geval rekening zal moaten houden) het eist, ligt 
in een vaste eindtermijn de garantie, dat niet halver
wege wordt opgehouden. Bovendien is het wenselijk, dat 
het bedrijfsleven in de verschillende landen der Gemeen
schap weet waarmede het rekening moet houden. 

Ad 2 
Voor dit 
noemd. 

punt gelden dezelfde argumenten als ad 1 ge-

Ad 3. 
Deze eis sluit alleen een methode van tariefsverlaging, 
die tot bedrijfstaksgewijze integratie zou kunnen leiden, 
uit. Voor andere methoden, die vroeger reeds ter sprake 
zijn gebracht, zoals die van low-tariff club, van het 
GATT-plan (ontsproten aan het zg. plan Pflimlin) en die 
van het plan Beijen in zijn oorspronkelijke versie, kan 
noch op theoretische, noch op practische economische 
gronden een onvoorwaardelijke voorkeur worden uitgespro
ken. Zij zijn voor Nederland in beginsel alle aanvaardbaar. 
In de Brusselse discussies zou Nederland voorshands ech
ter de grondgedachten van het plan Beijen, al ware het 
alleen maar' vanwege de historische continuïteit, kunnen 
blijven bepleiten. Daarbij zou in het bijzonder nog eens in 
aansluiting op Doe.65 de aandacht gevraagd kunnen worden 
voor twee belangrijke elementen die bij de tariefafbraak 
een rol kunnen spelen, nl. de zg. decapitatie (d.i. de 

zeer hoge tarieven op afzon-
vertraagde verlaging voor de 
of onder een nader vast te 
en ander zal uiteraard niet 

ertoe ltiden dat constructieve suggesties, die aan andere 
methoden kunnen worden ontleend, verworpen zouden worden. 
Reeds hier zij opgemerkt, dat een methode analoog aan het 
GATT-plan door haar manipulatie-mogelijkheden binnen de 
groepen, de eventuele druk op de clauses de sauvegarde 
zaJ kunnen verminderen in tegenstelling tot het meer 
rigide systeem van vaste percentsgewijze verlagingen per 
tariefpost. 

Zen practisch probleem, dat naarmate de intern^ ver
lagingen voortgang vinden, in betekenis toeneemt is dat 
van de doorstroming. 

onmiddellijke verlaging van 
derlijkc posten) en de zg. 
zeer lage tarieven, die op 
stellen niveau liggen. Een 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2845



Er valt niet nauwkeurig vast te stellen, wanneer 
doorstroming zal gaan optreden. Dit ligt van geval tot 
geval verschillend, omdat niet alleen de optische marge 
tussen twee invoerrechten bepalend is, doch verschillen
de andere factoren medebepalend zijn (transportkosten, 
artikelpreferentie e.d.). Het doorstromingsvraagstuk 
speelt slechts in de overgangsperiode totdat een gemeen
schappelijk tarief tegenover derde landen tot stand is 
gekomen. 

Men kan trachten het door een goed sluitend admi
nistratief systeem van origine-verklaringen en origine-
contróle op te lossen. Dc welhaast onoverkomelijke bezwa
ren, die daarmede verbonden zijn kan men echter voorkomen 
door de afbraak van de binnentarievjn te coördineren met 
de invoering van het gemeenschappelijk buitentarief. 

Voor de overgangstijd, waarin de binnentarieven nog 
niet geheel zijn weggevallen, zal tevens een gemeenschap
pelijke regeling moeten worden getroffen voor de vrijstel
ling of de restitutie van invoerrechten voor goederen, 
die be- of verwerking uitgevoerd worden naar landen die 
aan de gemeenschappelijke markt deelnemen. 
Afbraak der quantitatieve restricties in het inwendige 
verkeer. 

De wijze waarop en de periode waarin deze afbraak 
dient te geschieden, zijn noch te Brussel noch in de 
Werkgroep tot nu toe a. fond bestudeerd. 

Als uitgangspunten zouden ook hier , evenals bij de 
verlaging der tarieven binnen het gebied van de Zes, 
een eindtermijn en een vaststaand tijdschema moeten wor
den aangenomen; binnen deze twee normen is nagenoeg 
iedere methode in principe bruikbaar. Indien de bestaan 
de liberalisatie in O.L.E.C.-verband (die overigens 
alleen op de invoer betrekking heeft) als uitgangspunt 
wordt genomen, zal het feit dat in de resterende niet-
geliberalisec-rde, sector in het algemeen de meest 
kwetsbare positie's zijn ondergebracht, niet zonder in
vloed zijn op de te volgen methodiek. 

Voorts vereist de positie van producten afkomstig 
uit of bestemd voor de overzeese gebieden (hetgeen niet 
in de definitie van de douane-unie in het G.A.T.T. is 
begrepen) nog nadere bestudering. 

Tenslotte zij hier de aandacht gevestigd op de vraag 
of na de afbraak de quantitatieve restricties in het 
inwendige verkeer niet alleen goederen, "originating" 
in het gebied der deelnemende landen, maar ook goederen 
die in derde landen' zijn geproduceerd en in een van de 
landen der Gemeenschap zijn ingevoerd, vrij kunnen cir
culeren. 

Gelet op dc ervaringen in de D.G.K.S. is namelijk 
nog niet duidelijk hoe met name het Franse standpunt 
ten deze is. Alhoewel het in de Nederlandse visie als 
vanzelfsprekend wordt beschouwd, dat de gemeenschappen 
lijke markt vrij verkeer voor goederen uit derde landen 
inhoudt, dient ^r rekening mede te worden gehouden, dat 
dit probleem tan principale door anderen naar voren zal 
v;orden gebracht. 
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Tarief tegenover derde landen. 
Het Nederlandse standpunt moet hier ook blijven, dat de 

landen met de gemeenschappelijke markt geen protectionistische 
doeleinden willen dienen; het uitgangspunt is voor ons dan 
ook een zo laag mogelijke buitentarief, waaronder in het ver
leden altijd verstaan is het Benelux-tarief, zijnde het laag
ste wat door de 6 landen wordt toegepast. Intussen zal ook 
hiervan geen dogma gemaakt mogen worden. Onderzoekingen ver
leden jaar na de besprekingen te Parijs verricht, hebben zo
wel het C.P.B. als H.N. langs verschillende weg gevoerd tot 
dezelfde conclusie, ril. dat zelfs bij toepassing van het 
hoogste tarief, dat door de bepalingen van het GATT, bij de 
vorming van een Douane Unie wordt toegelaten (nl. het gemid
delde recht van de deelnemende landen), een invloed van be
tekenis van het prijs- en kostenpeil in Nederland in het al
gemeen niet kan worden verwacht. Uiteraard kan voor enkele 
bedrijfstakken de zaak anders liggen, maar het probleem dat 
daaruit voortvloeit, ligt meer in de sfeer van de specifieke 
tariefposten en eventueel van de readaptatie dan in die van 
de tariefhoogte in hot algemeen. 

Mede op grond van deze overwegingen kan, naar het ons 
voorkomt, dan ook in de loop der besprekingen wel een zekere 
mate van soepelheid worden betracht tegenover verlangens van 
andere zijde om van de mogelijkheden die het GATT toelaat, ge
bruik te maken. Daarbij dient tevens te worden bedacht, dat 
aan die verlangens in zekere mate de grond kan worden ontno
men door de raad te volgen die in doc.no.65 (blz.24 en 29) 
wordt gegeven om het algemeen tarief niet te gebruiken ten
einde bij voorbaat reeds gedekt te zijn tegen alle bijzondere 
eventualiteiten, waarin bescherming gerechtvaardigd is, bv. 
dumping of crisis, m3ar daarvoor afzonderlijke maatregelen 
overeen te komen. 

S-12-633-60-3-'55 
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Leidraad voor een discussie óver 
harmonisatieprobleem. 

het 

Er van uitgaande dat, indien de zes tot instelling van een 
marché commun overgaan, er een zekere mate van harmonisatie van 
het nationale economische beleid nodig is, kan dit probleem 
wellicht het beste onder de ogen worden gezien aan de hand van 
de volgende drie vragent 

I» Wat moet noodzakelijkerwijs geharmoniseerd worden; 
TI'. Hoe moet deze harmonisatie geschieden; 

III. T"/anneer~moet met harmonisatie een aanvang worden 
gemaakt. 

ad I. Er zou geen probleem zijn, indien het tot stand brengen 
van de gemeenschappelijke markt met zich mede bracht, 
dat de nationale politiek der deelnemende landen volledig 
zou worden geünificeerd. Nu dit onnodig en bovendien niet 
wenselijk is, moet worden nagegaan, welke elementen der 
nationale politiek in ieder geval moeten worden afgestemd 
op het gemeenschappelijke doel. Als prealabele eis komt 
dan naar voren de verplichting, dat de landen een gezonde 
financiële politiek voeren. Dit wordt in het algemeen 
wel samengevat In de terms een politiek van betalings-
balansevenwicht. De vraag is of deze term voor het beoogde 
doel juist is en'bovendien of hij een bruikbaar 
instrument vormt. 

Over dë juistheid van de term kan men van mening 
verschillen. Een land, dat in omstandigheden verkeert, 
welke materieel overeenkomen met de situatie, die men 
pleegt aan te duiden met betalingsbalansevenwicht, 
behoeft n.1. zeker op kortere termijn gezien, geen even
wicht in zijn betalingsbalans te vertonen. Anderzijds is 
betalingsbalansevenwicht denkbaar bij onstabiele binnen
landse financiële verhoudingen (contingenteringen, 
distributie, prijsbeheersing etc.) Dit bepaalt mede de 
bruikbaarheid van het begrip omdat, wil het een criterium 
vormen voor practischs actie, meer exact dan nu mogelijk 
is zal moeten kunnen'worden vastgesteld, op welk moment 
ingrijpen gewenst is, Het lijkt derhalve beter de ver
plichting der landen (die door niemand .wordt bestreden) 
tot het voeren van een gezonde financiële politiek neer 
te leggen in de eis tot het bereiken en handhaven van een 
zo gezond mogelijke interne financiële stabiliteit, omdat 
dit o.m. betere waarnemingsmogelijkheden biedt; ook hier 
• echter zullen do meetpunten duidelijk moeten worden aan
gebracht, wil het criterium practische waarde voor 
eventuele actie hebben. 

Het is duidelijk, dat door het stellen van de zojuist 
geformuleerde eis een flink stuk conjunctuurpolitiek 
wordt bestreken. Het is dan ook niet goed in te zien hoe, 
naarmate invoerrechten, quantitatieve restricties en 
soortgelijke belemmeringen als geoorloofde verweermiddelen 
verdwijnen, de landen der gemeenschap de consequenties zou
den kunnen ontgaan van de conjuncturele maatregelen hunner 
partners. 
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Daarnaast zal men het bij abnormale omstandigheden 
(schaarste,"overproductie e.d.) zowel t.a.v. de bionen-
markt als t.a.v. de politiek tegenover derde landen, 
niet zonder gemeenschappelijke maatregelen kunnen stellen. 

Eveneens zal de gestelde eis, gezien de nauwe rela
tie met het interne evenwicht, zich moeten uitstrekken 
over de externe monetaire politiek der deelnemende landen, 
waarmede dus impliciet wisselkoerspolitiek^en kapitaal
verkeer zijn genoemd. Een vraag, die daarbij rijst, is of 
het noodzakelijk is dat alle deelnemende landen in gelijke 
mate convertibel zijn. 

Het moet mogelijk worden geacht, dat in de overgangs
periode (d.w.z. de periode, waarin nog geen gemeenschap
pelijk buitentarief tot stand is gekomen en dus op de 
gemeenschapsmarkt nog geen vrij onderling verkeer zal zijn 
voor goederen uit derde landen) conv.-.rtibele en niet-
convertïbele landen in de Gemeenschap naast elkaar kunnen 
bestaan. Nochtans dient hierbij te worden gewezen op twee 
aspecten, die niet over het hoofd"mögên worden gezien. 

1. Het substitutie-aspect? d.w.z. verhoogde vraag 
door de inconvertibele landen naar goederen uit 
de convertibele (gemeenschapsbanden (the next 
best commodity) en derhalve een zich in 
deficitaire richting ontwikkelende betalingsbalans 

- met deze laatsten; - - -

2. het rationalisatie-aspect; d.w.z. het kost- en 
prijspeil zal in de convertibele landen door de 
volledige confrontatie met de wereldmarkt lager 
worden dan in de inconvertibele landen. 

Beide aspecten kunnen voor de inconvertibele partners 
een additionele moeilijkheid vormen Voor het nakomen van-
hun vrijmakingsverplichtingen op de gemeenschapsmarkt. 

Na de overgangsperiode zouden beide stelsels slechts 
naast elkaar kunnen blijven bestaan, indien de inconver
tibele landen een algehele contingentering voor 
'"convertibele" goederen zouden "handhaven, ook tegenover 
hun partners in de Gemeenschap. Daarbij dient echter te ; 
worden overwogen, in hoeverre de bindingen van de conver
tibele partners met het convertibele- bloc een gevaar zullen 
gaan opleveren voor het bijeenhouden van de Gemeenschap. 

De tweede eis, die moet worden gesteld, ligt op het 
gebied der concurrentievervalsing. 

Als uitgangspunt worde genomen het doel, dat de Zes 
nastreven? het bereiken en in stand houden van een ge
meenschappelijke markt; op deze markt dienen de productie
factoren (in ruime zin) daar te kunnen worden aangewend, 
waar zij hun hoogste rendement opbrengen. Dit impliceert 
o.m. volledige bewegingsvrijheid dier factoren. In de 
practijk wordt echter de bewegingsvrijheid belemmerd en de 
bewegingsrichting vervalst. Opheffing der belemmeringen is 
in confesso. Bij de vervalsingen (distorsies) moet onder
scheid worden gemaakt tussen distorsies tengevolge van:; 
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Al De politiek van de nationale overheden; 
B. De ingrepen van het bedrijfsleven. 

(Aan ondernemerszijdes b.v. door kartellêring 
en uitsluiting; aan werknemerszijde: b.v. door 
closed shops, of te hoge (lage) lonen, door 
machts(zwakke) posities afgedwongen (opge
drongen). 

ad A. Algemeen geformuleerd ware te stellen, dat geen maatrege
len mogen worden genomen of gehandhaafd,^die distorsies 
in het leven roepen of doen voortbestaan. Hierbij dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen maatregelen, die een 
globaal effect hebben en maatregelen, die een specifiek 
effect hebben. Maatregelen, die een globaal effect hebben, 
zijn voor het vraagstuk der distorsies irrelevant, omdat 
zij in feite op het terrein van het monetaire evenwicht 
thuishoren en, voorzover nodige via de wisselkoers kunnen 
of moeten worden geredresseerd. 

Wat de maatregelen met een specifiek effect betreft 
kan worden aangenomen, dat bij een nauwkeurige analyse, 
op papier heel wat meer concurrentievervalsende elementen 
aan het daglicht zullen treden dan in dë -practijk voelbaar 
zijn, omdat er compenserende werking is. Er is dus reden 
de suggestie te volgen van de H.A. tin doe. 65) om zich 
niet bij voorbaat te verdiepen in de mogelijke-
distorderende factoren, doen zich te beperken tot enkele 
nu reeds aperte verschijnselen en het resterende deel op 
meer empirische wijze te lijf te gaan, d.w.z. zodra het 
zich'manifesteert. Deze aperte ongelijkheden worden door 
de H.AI mogelijk geacht op het gebied van de 

1̂  vervoerspolitiek 
2'. belastingpolitiek 
^. sociale politiek. 

Om vast te stellen of er concurrentievervalsing is, 
noemt voorts de H.A, de volgende twee voorwaarden? 
a) Dat een bepaalde nijverheids(tak) een hogere of lagere 

last draagt dan het gemiddelde van het economische 
geheel waarin zij is geplaatst; 

b) en dat de overeenkomstige buitenlandse nijverheids(tak) 
binnen haar economisch bestel niet in eenzelfde 
positie verkeert. 

Het verdient aanbeveling om het aangrijpen van 
concurrentievervalsingen aan deze voorwaarden te ver
binden. 

Als derde eis zij genoemd de politiek tegenover 
derde landen; hierbij wordt met name gedacht aan de 
tariefpolitiek, de contingenteringspolitiek en het de-
viezenbeleid. Het is duidelijk, dat bij een onvoldoende 
gemeenschappelijke politiek ten deze op onaanvaardbare 
wijze détourn?ment zou optreden, nog afgezien van de 
tactische ( onderhandelings)waarde, die een gemeenschappe
lijk optreden in zich bergt. 
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ad B. Het is voor weinig discussie vatbaar,., dat practijken van 
het bedrijfsleven,die/de marché commun doorkruisen of de 
totstandkoming daarvan belemmeren, onverenigbaar zijn met 
het streven naar de gemeenschapsmarkt en derhalve moeten 
kunnen worden aangegrepen. (Algemeen wordt dit optreden 
tegen zulke practijken als eis van een nationale economi
sche politiek beschouwd. Wanneer de concurrentie zich 
echter niet binnen de nationale grenzen, maar -binnen de 
gemeenschapsgrenzen gaat afspelen, is het duidelijk^dat 
een zuiver nationale politiek niet meer toereikend is). 

ad II. In het voorgaande werden drie gebieden geformuleerd, op 
welke harmonisatie noodzakelijk zal zijn: 

a, De interne financiële stabiliteit (met de daarbij 
reeds aangeduide elementen); 

b^ de concurrentievervalsing; 
c. de politiek tegenover derde landen." 
Wil harmonisatie effectief zijn, dan is het onont

beerlijk, dat een orgaan (zonder hier nader in te gaan op 
de vraag wat dat voor een orgaan is) de bevoegdheid heeft 
dienaangaande bindende aanbevelingen te doen. Men kan zich 
deze bevoegdheid in drie geledingen voorstellen, 

1) het recht vast te stellen, dat in een bepaald 
geval harmonisatie noodzakelijk is; 

2) het recht in dat geval aan een of meer landen het 
treffen van maatregelen verplichtend te stellen; 

3) het recht aan te géven, welke maatregelen dat 
zouden moeten zijn. 

Sub 1 en 2 lijken onontbeerlijk tot het bereiken van 
enig resultaat. Sub 3 is niet onontbeerlijk, doch in veel 
gevallen wenselijk. Het zal immers voor de partnerlanden 
verschil kunnen maken, met"welke middelen een land in een 
bepaalde situatie optreedt. 

Men zou echter het stringente van 3) kunnen verzachten 
door; 

i) de bindende aanbeveling van sub 2) te doen inhou
den, welke gevolgen de te nemen maatregelen zullen 
moeten hebben; 

ii) het orgaan aan de hand van vast te leggen criteria 
het recht Je geven de door een land krachtens 
sub 2) getroffen maatregel te desavoueren en 
andere maatregelen te verlangen, (al of niet na 
uitspraak van een parlement). • 

(Aangetekend zij, dat door de deskundige van 
het Ministerie van Financiën ten aanzien van 
het ad II vermelde een afwijkend standpunt 
werd ingenomen. Zodra tijdens het verdere 
overleg te Brussel op dit onderwerp dieper 
wordt ingegaan en de- situatie zich begint af 
te tekenen, zal hieromtrent van Nederlandse" 
zijde een oplossing moeten worden gevonden). 

V 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2845



ad III. Op de vraag, wanneer harmonisatie noodzakelijk wordt, 
kan geen uniform antwoord worden gegeven. 

Voor het sub H a als prealabele eis gestelde zal 
harmonisatie vanaf het begin der overgangsperiode nood
zakelijk zijn. 

Voor de politiek tegenover derde landen kan men zich 
indenken, dat dit pas volledig zou behoeven te geschieden, 
zodra het buitentarief in werking treedt èn op de 
gemeenschapsmarkt vrij"verkeer voor goederen uit derde 

jA" landen wordt ingesteld. Wel zij hier aan toegevoegd, dat 
^ «naarmate de interne afbraak der belemmeringen voort

i j 1 schrijdt, hoge eisen zullen worden gesteld aan het, 
A KV \ ftonmisbare, systeem van originecontrole. 
j v -3 Voor het sub IIb gestelde is de vraag meer gecom-

VJA r pliceerd. Hier zou de harmonisatie en de bevoegdheid tot 
K dwingend voorschrijven daarvan in intensiteit, moeten 

-y^ toenemen, naarmate de belemmeringen in het onderlinge 
. [/ verkeer worden opgeheven en de graad waarmede de landen 
tM eikaars economische leven beïnvloeden, groter wordt. De, 

van sommige zijden wel naar voren gebrachte visie van 
hetzij prealabele harmonisatie hetzij totale harmonisatie 
op alle gebied vanaf het begin der overgangsperiode, moet 
meer worden gezien als alternatief voor sauvegarde en 
readaptatiefonds dan als een doelmatigheidsprincipe. 
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SAUVjüGAiJJE. 

Het lijkt nuttig vooraf vast te stellen, wat onder 
"clauses de sauvegarde" precies moet worden verstaan, Een 
clause de sauvegarde is een, in het te sluiten verdrag op te 
nemen, bepaling waarop een land zich op grond van te verwach
ten of reeds aanwijsbare moeilijkheden in één of meer sectoren 
van zijn economie kan beroepen teneinde, gedurende een aan te 
geven periode, waarin het saneringsmaatregelen kan treffen, 
vrijgesteld te zijn of te worden van het treffen van maatre
gelen, die tot het bereiken van de gemeenschappelijke markt 
door verdrag of uitvoerend orgaan worden voorgeschreven. 

Hierbij rijzen een aantal vragen, waarvan de belangrijkste 
wel zijn: 
a. in welke gevallen is een beroep op de clauses gemotiveerd; ^ 
b. geeft beroep op de clauses alleen voorlopige dispensatie 

van verdrags- of gemeenschapsverplichtingen of mogen op 
grond van één (toegestaan) beroep weliswaar de verplich
tingen formeel worden nagekomen, doch door tegenmaatrege
len (b.v. subsidies) voorlopig worden geneutraliseerd; 

c. mogen de clauses autonoom door een land van kracht worden 
verklaard; 

d. moet inderdaad dispensatie krachtens de clauses in de tijd 
beperkt zijn; 

e. gelden zij voor de overgangsperiode of ook indien de ge
meenschappelijke markt een feit is geworden. 

Ad _a. 
In de oorspronkelijke idee (eerste Plan-Beyen) waren de 

clauses bedoeld als een zekere gratie-termijn binnen het, in 
een verdrag vast te leggen, automatisme, dat de afbraak der 
tarieven en de opheffing der quatitatieve restricties moest 
kenmerken. Als zodanig waren zij derhalve nauw verbonden aan 
het totstandbrengen van de douane-unie. Zij dienden dus min of 
meer om het, in bepaalde gevallen of omstandigheden, te rigide 
blijkende verlagingsautomatisme voor wat zijn gevolgen betreft 
•enigszins in de tijd uit te smeren. Het is duidelijk, dat de 
noodzaak tot en de gebruikmaking van clauses de sauvegarde 
nauw samenhangt met de wijze, waarop het harmonisatieorobleem 
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zal worden opgelost. Haar hun aard echter zouden de clauses 
slechts moeten dienen in specifieke gevallen samenhangend met 
de opheffing der vrije verkeersbelemmeringen, gevallen b.v. 
van plotselinge ernstige verstoringen in een bepaalde sector. 
Het is duidelijk, dat om vast te stellen, of er reden tot be
roep op de clauses is, eerst zal moeten vaststaan of de ver 
storingen inderdaad het gevolg zijn van de opheffing der be
lemmeringen binnen de gemeenschap. Voorts zullen criteria 
moeten worden aangegeven, waaraan de verstoringen moeten vol
doen om een beroep op de clauses te rechtvaardigen. Men zou 
hier kunnen denken aan b.v. de stand der werkgelegenheid in 
de betrokken nijverheidstak of de ontwikkeling der financiële 
resultaten in de sector. Meer globale moeilijkheden, b.v. 
betalingsbalansproblemen zouden in het kader der harmonisatie 
moeten worden bezien. 

Ad b. 
Het lijkt nauwelijks mogelijk dienaangaande categorisch 

in bevestigende of ontkennende zin te beslissen. Het zal van 
de omstandigheden afhangen, hoe het antwoord moet luiden. Wel 
zou moeten vaststaan, dat een land niet autonoom mag beslis
sen, welke methode het zal kiezen. 

Ad c. 
Dit laatste dient te gelden voor het inroepen van de 

clauses in het algemeen. Zelfs indien de toepassing der clau
ses aan vrij korte periodes zou zijn gebonden, zou moeten 
worden gewaarborgd, dat deze toepassing pas na toestemming 
van de gemeenschap zou kunnen plaatsvinden teneinde te voor
komen, dat al te lichtvaardig van de escape wordt gebruik ge
maakt en tevens om te garanderen, dat het belang van de ge
meenschap als geheel het best wordt gediend. 
Ad d. 

Een bevestigend antwoord op deze vraag zal weinig of geen 
tegenspraak ontmoeten. De clauses zijn immers bedoeld om aan
passing mogelijk te maken; niet om divergenties te continueren 
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Ad e. 
Indien de hiervoren geschetste visie op de clauses conse

quent wordt gevolgd, dan zou op de marché commun réalisé geen 
plaats meer zijn voor clauses de sauvegarde, behoudens uiter
aard die, welke in de overgangsperiode werden toegestaan en 
wier eindterraijn nog niet is aangebroken. Zodra de marché 
commun een feit wordt, zullen optredende moeilijkheden, welke 
niet (meer) nationaal kunnen worden opgelost, dienen te worden 
opgevangen binnen het kader van het algemene beleid van het 
uitvoerend orgaan. Binnen dit kader zal het uiteraard mogelijk 
zijn, dat het orgaan maatregelen kan nemen of toestaan met 
soortgelijk effect als met beroep op de clauses wordt beoogd. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2845



Investering- en Readaptatiefonds. 
Voor de zienswijze, die terzake van de onderwerpelijke fondsen 

wordt gegeven in Doe. 65 moge worden verwezen naar de bladzijden 
25» 26 en 27 van vermeld document. Naast hetgeen in deze bladzijden 
wordt gesteld over het gebruik van het fonds voor onderontwikkelde 
gebieden, blijkt uit document nr 5 onder III dat ook voor kapitaal
intensieve projecten, die naar hun aard een zekere coördinatie be
hoeven, bijvoorbeeld op het gebied van het verkeer, in alle desl-
nemendo landen nuttig arbeidsterrein voor een investeringsfonds 
aanwezig zou zijn. 

Invertterin,; sfonds. 
In BÍjn discussies over het Investeringsfonds werd de 

Studiegroep geconfronteerd met de vraag of binnen de Gemeenschap 
een wel V''ort..overdracht in deze zin zou moeten plaats kunnen 
vinden dat belastinggelden van een of meer der leden van de 
Gemeenschap zullen kunnen worden aangewend voor investeringen 
binnen het territoir van een of meer andere leden der Gemeen
schap. Do studiegroep was van mening, mede gezien de briefwisse
ling tussen enkele Ministers over het Investeringsfonds, dat dit 
cruciale vraagstuk nader door de betrokken Ministers c.q. de 
Commissie Beyen, zou moeten worden bezien. 
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Inleiding. 
Eet probleem van een investerings-fonds werd voor het 

eerst, "binnen het kader van integratie-plannen, te Messina 
aan de orde gesteld. De bedoeling is productieve investeringen 
in de particuliere en overheidssector, die van Europees belang 
zijn, te bevorderen. 

De principiële vragen zijn: hoe komt het fonds aan de 
middelen en hoe zal het deze middelen gebruiken? 

Besprekingen te Brussel. 
De gedachten van de sub-commissie voor de investeringen 

gaan in de volgende richting! 
1. Eet bevorderen van de investeringen zal moeten geschieden 

in de vorm van leningen. 
.2. De middelen hiertoe zal het investeringsfonds, afgezien van 

een eigen kapitaal, moeten vinden op de kapitaalmarkt. 
3. De rente + aflossing der door het fonds verstrekte leningen 

zal vast moeten staan. Dit betekent niet dat een invests— 
rings-project van Overheid in bedrijfs—economische zin ren
dabel moet zijn; ten aanzien van sommige Overheidsprojecten 
zal genoegen genomen kunnen worden met een zekere producti
viteit op lange termijn. 
Investeringen in de particuliere sfeer zullen uiteraard 
rendabel in bedrijfs-economische zin moeten zijn. 

Voor Nederland aanvaardbare oplossing. 
De te Brussel ontwikkelde grondgedachten lijken in principe 

aanvaardbaar * 
Bij de uitwerking van deze grondgedachten stuit men op de 

volgende punten: 
1. het investeringsfonds zal slechts kunnen werken indien het 

fonds over transfer-mogelijkheden beschikt. Voorts zou onder 
nader te overwegen omstandigheden gezamenlijke garanties t.a.w 
aflossingen en rente kunnen worden verstrekt. 

2. de relatie met de World Bank en de International Pinance 
Corporation. 

3. mogen alleen leningen verstrekt worden voor speciale projec
ten of is ook een general purpose lening mogelijk. 
Ten aanzien van genoemde punten zou Nederland het volgende 

standpunt kunnen innemen: 
ad 1. Eet lijkt redelijk, dat de deelnemende landen ter oplossin 

van dit punt de transfer van leningen alsmede van aflos
singen en rente-betalingen garanderen. 

ad 2. Bij het aantrekken van middelen en bij het verstrekken var 
leningen ware een coördinatie tussen genoemde instanties 
en het investeringsfonds tot stand te brengen. De vraag 
dient beantwoord te worden hoe een duplicatie van bestaan
de internationale instellingen kan worden vermeden en in i_ 
een Europese regionale aanpak der investeringen in het ka
der van de gemeenschappelijke markt gewenst is. 

ad 3« Haar dezerzijds inzicht ware alleen voor speciale projector, 
leningen toe te staan. Aldus vergroot men de kans dat het 
Fonds haar geld in een uit economisch oogpunt gezonde zaal 
steekt. 

Aangetekend moge worden, dat het onderhavige vraagstuk gez: .. 
moet worden in het kader van de problematiek van het vrije kapi
taalverkeer. 

• FINANCIEÏÏ 
Thesaurie. 
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READAPTATI S-FONDS. 

ïrobleem. 

Verwaoht wordt dat ten gevolge van het instellen van de 
gemeenschappelijke markt versohillende ondernemingen in moei
lijkheden zullen komen. Deze moeilijkheden zullen uiteraard 
niet alleen de ondernemer als zodanig maar ook de werknemer 
treffen. 

Algemeen wordt het juist geacht, dat dit probleem binnen 
het kader van de gemeenschappelijke markt een oplossing wordt 
gegeven. 

Besprekingen te Brussel. 

Naar het voorkomt ziet de sub-commissie voor de inves
teringen de oplossing van het probleem als volgt: 
1. Se ondernemingen als zodanig zullen geholpen worden met 

leningen. De middelen hiertoe zullen worden gevonden op de 
kapitaalmarkten. 

2. De werknemers zullen worden geholpen a fonds perdu. De raid-
delen hiertoe zullen worden verkregen uit bijdragen van de 
deelnemende landen. 

In Brussel werden nog de volgende punten ter sprake ge
bracht : 
a. moet men de mogelijkheid van een bijdrage k fonds perdu 

aan een onderneming die geheel verdwijnt openhouden? De 
Italiaan was de enige, die zich hiervan een voorstander 
betoonde. 

b_. moet de hulp aan de werknemer alleen betrekking hebben op 
de verplaatsingskosten en de omscholing, of ook op de 
werkloosheidsuitkering? De vertegenwoordiger van de K.3.C. 
betoonde zich een voorstander van een regeling, waarbij 
ook de werkloosheidsuitkering onder de hulp valt. 

In Brussel was men algemeen van gevoelen dat het readap-
tatiefonds een tijdelijk karakter zou moeten dragen. 

Voor Nederland aanvaardbare oplossing. 

De algemene oplossing van het probleem n.1. leningen aan 
de ondernemers en hulp a fonds perdu aan de werknemer lijkt 
juist. 

Ket betrekking tot de onderneming die geheel dreigt te 
verdwijnen moge worden opgemerkt dat het niet juist lijkt 
bijdragen a fonds perdu te verstrekken. 

Het lijkt aanbeveling te verdienen ook dese onderneming 
of een reorganisatie van een industrietak met leningen te 
helpen, zij het dat men de leningsconditieo wellicht gunsti
ger kan stellen dan normaliter het geval is. 

Ten aanzien van de hulp aan werknemers moge het volgende 
voorden opgemerkt: 
Het contact met en de uitkeringen aan de werknemers ware over 
de nationale instanties te laten lopen. De nationale regelin
gen t.a.v. werkloosheidsuitkering, omscholing en verplaatsing 
ware zoveel mogelijk toe te passen, terwijl de aanwending van 
de beschikbare bedragen zo efficiënt mogelijk diert te geschie
den. 
Ten laste van het readaptatiefond3 wordt in de door de natio
nale staat gemaakte koeten voor een bepaald', percentage bijge
dragen voorzover de werkjolcgnnheidsraoeilijkheden rechtstreeks 
en uitelujtend te wijten aljn atm het instellen van de gemeen
scha ppelijke markt. In dit verband rijst de vraag, wie zal 
uitmaken of, indien 1 «drijfstak (of onderneming) in moei— 
I i > heden -er»«iM. dit li de i iten aan de integratie of aan 

General* 
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t 
• liberalisatie van liet kapitaal vorkoor binnen de zes landen van 

d© B.O.K.S. 
Uitgangspunt. 

Do wenselijkheid van een vrij kapitaalverkeer vloeit voort uit 
het streven, de productiefactoren daar hun aanwending te dóen vinden, 
waar die aanwending het maximale effect sorteert. In dit verband is 
het noodzakelijk een diepgaande analyse te maken van de feitelijke 
situatie van de kapitaalmarkten in de zes landen. Voor Nederland zou 
o.m. kunnen worden gewezen op het lage rentepeil en op de noodzaak 
van omvangrijke investeringen in verband met de bevolkingsaanwas. 

Monetair stelsel. 
De vraag binnen welk monetair stelsel, beperkte of algehele con

vertibiliteit, zich de vrijmaking van het kapitaalverkeer moet afspe
len, is noch in de ene richting, noch in de andere richting zonder 
meer te beantwoorden. Wanneer de B.B.U. zou blijven bestaan, is een 
verdere bevrijding van het kapitaalverkeer mogelijk, echter zal 
Nederland zich daarbij op het standpunt moeten stellen, dat een extre
me E.B.U.-positie moet worden vermeden. Bij convertibiliteit speelt 
deze factor niet; wel dient dan echter te worden overwogen, dat het 
kapitaalverkeer tussen de O.E.E.S.-landen en dus ook tussen de zes 
landen een grotere invloed zal hebben op de dollarreserves dan wan
neer, zoals in de E.B.U., slechts een deel van de overschotten en tekor
ten in goud en dollars worden verrekend. 

Practische mogelijkheden voor kapitaalliberalisatie. 
De mogelijkheid van vrijmaking van het kapitaalverkeer door een 

land hangt enerzijds af van de betalingsbalanspositie van dat land, 
anderzijds van de zuigkracht welke het buitenland op de kapitaalmarkt 
van het betreffende land zal uitoefenen. In verband hiermede is het 
nuttig met betrekking tot de kapitaalliberalisatie een drietal ter
reinen te onderscheiden, waarop deze kan plaatsvinden» 
1^ vrijgave van geblokkeerd kapitaal van niet-ingezetenen 
j2. toestaan van directe investeringen 
^. vrijmaking van de handel in effecten en toestaan van openbare 

emissies. 

Ad lt Wat betreft de vrijgave van geblokkeerde saldi dient te worden 
opgemerkt dat dit wel op de voorgrond moet staan bij het streven naar 
liberalisatie, omdat hierdoor aan bepaalde personen destijds de beschik
kingsbevoegdheid over (een deel van) hun bezittingen tijdelijk werd 
ontnomen. Het effect op de betalingsbalans laat zich in de meeste ge
vallen slechts moeilijk of in het geheel niet benaderen, doch aangeno
men kan worden dat dit effect niet zeer groot zal zijn. 
Ad 2i Bij directe investeringen in het buitenland moeten vrij veel 
weerstanden worden overwonnen door de kapitaalverschaffers. Dit brengt 
mede dat deze kapitaalstroom ouantitatief minder belangrijk is. 
Het is niet te verwachten dat een maatregel tot liberalisatie van deze 
kapitaalstroom iniriddelli jk tot omvangrijke investeringen zal leiden. 
Ad 3» Bij aan- en verkoop van effecten en bij het plaatsen van emis
sies is de band tussen de kapitaalverschaffers en de kapitaalontvangers 
van minder belang en is de mobiliteit van het kapitaalverkeer dus gro
ter; derhalve kan hier het effect op de betalingsbalans ook veel groter 
zijn. De invloed op de kapitaalmarkt en op de betalingsbalans ia door
gaans groter in het geval van buitenlandse emissies dan met betrekking 
tot aankoop en verkoop van effecten, omdat bij een emissie doorgaans 
door een belegger in de eigen valuta kan worden belegd en dat dus de 
weerstanden voor hem geringer zijn. Zolang het verkeer in deze sector 
nog niet ia vrijgemaakt dient men in Nederland op de voorgrond te stel
len dat in eerste instantie de Nederlandse Staat en de hogere publiek
rechtelijke lichamen tegen de bestaande rente haar behoefte zullen 
kunnen bevredigen. Bovendien zal men zich de vrijheid moeten voorbe
houden, desgewenst buitenlandse sohuldaflossing prioriteit te verlenen, 
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resp. te lenen aan landen, niet behorende tot het "integratiegebied". 

Realisatie van de vrije kapitaalmarkt binnen de zes landen van da 
E.G.K.S. 

In het voorgaande werd het kapitaalverkeer over een drietal 
"gevarenklassen" verdeeld. Het komt mij voor, dat in de volgorde 
waarin de verschillende kapitaalstromen zijn behandeld, ook de 
realisatie van de vrije kapitaalmarkt moet plaatsvinden. 

Nederland kan daarbij zonder bezwaar bepleiten de twee eerstge
noemde étappen spoedig te realiseren, daar het dit zelf reeds vrijwel 
doet. Wat betreft investeringen is het zo, dat deze door Nederland 
in E.B.U.-landen worden toegelaten; investeringen in Nederland worden 
zeer liberaal behandeld. Voor een spoedige realisering van de tweede 
phase pleit ook de nauwe samenhang met het goederenverkeer» 

Bij de volgende étappe zal wat betreft de vrijmaking van de han
del in effecten er door Nederland op moeten worden toegezien, dat 
geen E.B.U.-verplichtingen in dollarverplichtingen worden omgezet en 
dat geen dollarbaten in E.B.U.-baten worden omgezet (bijvoorbeeld het 
verkopen van Amerikaanse effecten of certificaten daarvan naar E.B.U.-
landen). Bij convertibiliteit vervalt dit probleem doch zullen onge
wenste repercussies op de betalingsbalans moeten worden vermeden. 
Wanneer een en ander zou blijken mogelijk te zijn, zou een verruiming 
van de internationale effectenhandel binnen de zes landen te overwe
gen zijn. Uiteraard zou een dergelijke discriminatie ten nadele van de 
overige O.E.E.S.-landen de goedkeuring van deze organisatie behoeven. 

De mogelijkheid van een emissie in Nederland was geruime tijd 
slechts voor België en internationale organisaties geopend. Thans 
heeft de Nederlandsche Bank zich bereid verklaard ook emissies door 
andere landen te overwegen. 'Vellicht zou kunnen worden overwogen in 
hoeverre hir aan de "zes" bijzondere voorkeur kan worden verleend; 
het laat zich overigens aanzien dat een nauwe samenwerking zoals deze 
tussen de zes landen wordt beoogd er op zichzelf reeds toe zal leiden, 
dat de emissies van de zes landen gemakkeiijker toegang tot de Neder
landse kapitaalmarkt zullen hebben. 

Het is in dit verband nuttig erop te wijzen, dat de étappe-gewijze 
realisatie van de vrije kapitaalmarkt en het scheppen van een bijzonde
re positie van de landen van de E.G.K.S, bijzondere controle-maatrege
len noodzakelijk maken om te voorkomen 
¿1 doorstroming n *ar derde landen 
b_ overgang tussen in verschillende mate geliberaliseerde kapitaal

stromen. 
V.'at Nederland betreft zal dit vaak betekenen, dat niet het ver

gunningenstelsel wordt opgeheven doch dat men er met betrekking tot het 
geliberaliseerde kapitaalverkeer een "aussi libéral que possible"— 
stelsel van maakt. 

Tenslotte zij in dit verband vermeld, dat tussen de drie Benelux-
landen reeds een vrije kapitaalmarkt is ingesteld, waarbij is rekening 
gehouden met vorengenoemde eisen (niet aangroeien van E.B.U.-positie, 
geen doorstroming naar convertibele landen). 

Slotopmerkingen. 
Zoals reeds werd opgemerkt moet kapitaalliberalisatie hoofdzake

lijk afhankelijk worden gesteld van de feitelijke verhoudingen (beta
lingsbalans, kapitaalvraag in binnen- en buitenland). Het is niet moge
lijk reeds tevoren de realisatie van de gemeenschappelijke kapitaal
markt vast te legden; wel zou de vrijmaking in de eerste étappen kunnen 
worden overeengekomen. Hier wordt dus afgeweken van het automatische 
karakter welk Nederland bij de realisatie van de vrije goederenmarkt 
altijd heeft bepleit. Deze houding is echter op tweeërlei wijze te 
verklaren. 
l) potentieel kan de liberalisatie van het kapitaalverkeer een grotere 

invloed op de betalingsbalans hebben dan de liberalisatie van het 
goederenverkeer; 
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2) het is moeilijker "escape clauses" toe te passen omdat deze een 
grotere kapitaalstroom ineens zouden moeten betreffen; in het 
goederenverkeer kan men voor slechte enkele posten een uitzonde
ringspositie creëren. 
Tussen de vrijmaking van het kapitaalverkeer en de vrijmaking 

van het goederenverkeer zal een nauw verband moeten worden gelegd; 
O.D. lijkt het nuttig, na te gaan in hoeverre vrijmaking van het 
goederenverkeer en vrijmaking van het kapitaalverkeer corresponderend 
moet plaatsvinden. 

Ministerie van Financiën. 
Generale Thesaurie 
Directie Buitenlands Betalingsverkeer 
Afdeling Multilaterale Zaken 

C ptTierking: 
De passage onder de slotopmerkingen, handelende over een vooraf

gaande vastlegging van de liberalisatie van het kapitaalverkeer komt 
voor rekening van het Ministerie van Financiën. De andere leden van 
de interdepartementele werkgroep kunnen zich hiermede niet verenigen. 
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BIJLAGE 4 

£lDlI3E3ajE VAN oOCIiLLü] ZAlüiï M V0LK.;G3Z0..TDHZ[D 

De sociale vraagstukken in het leader van de gerneensclxappelijke markt, 

In de te Brussel gehouden besprekingen van de Subcommissie voor Sociale 
Vraagstukken zijn tot dusver onderstaande resultaten bereikt 1). 

1. Augiiientation ̂ raclue.llê  de .la liberté de circulation des .p_erspnnes. 

Vastgesteld werd, dat liberalisatie gewenst is, doch slechts 
geleidelijk kan worden verwezenlijkt. Aanbevolen werd daarom de af
spraken, welke in 0«2,E.C*-verband reeds omtrent een soepeler be
handeling van eikaars arbeidskrachten zijn gemaakt, ij de eerst
volgende verlenging (eind 1¿55) uit te breiden. De door de 3.G.IC.S. 
gevolgde methode werd als ce ingewikkeld en te weinig resultaat 
opleverend van de hand gewezen. Na de openstelling van dë'gemeen-

^ schappelijke markt zou de liberalisatie zo spoedig-mogelijk vol

ledig moeten worden gemaakt, waarbij vooral aandacht te schenken 
ware aan (a) vrije migratie van geschoolden en (b) vrij toegang 
tot vacatures voor alle arbeiders door middel van een internationale 
uitwisseling van vraag- en aanbodgegevens. 

Van Nederlandse zijde werd bovendien naar voren gebracht, dat 
reeds thans in de practijk waarschijnlijk sneller resultaten zouden 
kunnen worden bereikt, indien de resp. Directeuren-Generaal met regel
matige tussenpozen bijeen zouden komen om gezamenlijk na te gaan, 
welke belemmeringen zouden kunnen worden gemist. Deze gedachte werd 
met instemming ontvangen en is in het rapport overgenomen. 

Hoewel de bovengenoemde conclusies moeilijk bijzonder specta
culair kunnen worden genoemd, verdient het toch de aandacht, dat 
omtrent de wenselijkheid van liberalisatie van het personenver--

keer volledige eensgezindheid bestond. De discussies gingen dan ook 
niet over dit beginsel, maar betroffen uitsluitend de wijze waarop 
geleidelijk een groter vrijheid zou kunnen worden verkregon. 

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat het bovenstaande alleen be
trekking heeft op loontrekkenden. Aan zelfstandigen zal een afzonder
lijke bespreking worden gewijd, 

2_»r Har toni sation prpgresjsiye des rè;Je.jeata_tions en vi^upur. 

Bij de benandeling van dit onderwerp deed zich het verheugende 
ve schijnsel voor, dat algemene overeenstemming bleek te bestaan 
over het feit, dat lonen en overige arbeidsvoorwaarden bij een ver
gelijking van de internationale concurrentieverhoudingen nimmer op 
zich zelf dienen te worden beschouwd, maar steeds in samenhang met 
alle andere bepalende factoren, zoals-de arbeidsproductiviteit, de 

-bela stingdruk-

1) Voor een volledige weergave•zie doe. no. 137. 

2Ó2 timsS l|-5 
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belastingdruk enz. De vertegenwoordiger van de E.G.K.S. formuleerde 
zulks aldus, dat men niet moet trachten alle verschillen in afzonder
lijke sectoren te elimineren, maar dat men de aandacht moet concen
treren op die gevallen, waarin het functioneren van de gemeenschappe
lijke markt onmogelijk wordt gemaakt door de aanwezigheid van "distorsions". 
Bijgevolg heeft de subcommissie in haar rapport vastgesteld, dat aller
eerst nagegaan moet worden of dergelijke ''distorsions" aanwezig zijn. 
Daarbij zullen dan dus niet alleen de in de opdracht aan de subcomiissie 
met name genoemde "règelementations en vigueur" dienen te worden be
studeerd, maar ook alle andere voor de concurrentieverhoudingen van 
belang zijnde factoren. Indien hiertoe inderdaad wordt overgegaan, lijkt 
zulks een belangrijk resultaat, omdat in dat geval gehoopt mag worden, 
dat langgerekte debatten over de betekenis van afzonderlijke verschillen 
met betrekking tot bepaalde onderdelen.zullen kunnen worden vermeden. 

. . Hoewel dus.net betrekicing tot de hoofdzaak eenzelfde lijn werd 
gevolgd als die, welke wordt aangegeven in de E.G.K.S.-nota (no. 65), ont
stond toch nog een belangrijk meningsverschil met de Franse vertegen
woordiger. Door deze werd n.1. geponeerd, dat de gemeenschappelijke 
markt niet zou kunnen worden opengesteld alvorens de bij het in te 
stellen onderzoek eventueel aan het licht gebrachte ''distorsions" ge
heel uit de weg zouden zijn geruimd, waartegenover de overige leden 
van de subcommissie - krachtig gesteund door de vertegenwoordiger 
van de E.G.K.S,, die zich op de in die kring opgedane ervaringen be
riep - de mening verdedigden, dat een dergelijke procedure veel te 
lang zou duren en dat men derhalve met de opening van de gemeen
schappelijke markt diende te beginnen, waarna de alsdan zich even
tueel voordoende "distorsions" zouden kunnen worden aangepakt naar 
de mate, waarin zij blijken op te treden. Aangezien overeenstemming 
terzake onmogelijk bleek, bevat het rapport van de subcommissie op 
dit punt derhalve een minderheidsstandpunt, dat in de Commissie voor 
de gemeenschappelijke markt nader zal moeten worden besproken. 

3. Harmonisation des régimes de sécurité sociale. 

Het was te verwachten, dat bij dit punt vooral aandacht zou 
worden geschonken aan de sociale zekerheid van migrerende arbeiders. 
De'migratie zou immers in de practijk sterke belemmeringen onder
vinden, indien de migrerende arbeider in zijn nieuwe omgeving niet 
op gelijksoortige sociale verzekeringsuitkeringen zou kunnen rekenen 
als in het vaderland, zodat een commissie, die hot vraagstuk van de 
schepping ener gemeenschappelijke markt moet bestuderen, hieraan 
inderdaad in de eerste plaats aandacht dient te schenken. 

Evenwel vormt deze kwestie reeds 3edert 1954 te Geneve het ob
ject van overleg op de basis van een door het Internationale .irbeids-
Bureau - op verzoek van de Hoge Autoriteit - opgesteld ontwerp-
Europees Verdrag. De subcommissie heeft zich daarom beperkt tot een 
algemene aanbeveling omtrent het belang van een spoedige voltooiing 
van het Geneefse overleg. 

Voor het ministerie van Sociale Zaken deed zioh hierbij de moei
lijkheid voor,.dat men daarbij aanvankelijk ook de instelling van een 

-2gn.-
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zgn. compensatiefonds wenste aan te bevelen, waartegen in het Geneefse 
overleg van Nederlandse zijde steeds sterk bezwaar is gemaakt, Tc Brussel 
werd daaron dezerzijds het standpunt ingenomen, dat het hier om een 
technisch detail gaat, wa-rvan de behandeling te Genève door de terzake 
meest deskundigen dient te geschieden. Eenzelfde standpunt zal moeten 
worden ingenomen, wanneer deze kwestie van Belgische zijde op de a.s. 
3enelux-bespreking wordt aangesneden. 

Naast de reeds genoemde aanbeveling, heeft de subcommissie bovendien 
adhaesie betuigd aan het streven van de Raad van Europa naar de tot
standkoming van een "Code Europeen de sécuritê* sociale" en de wens uit
gesproken, dat de landen, die reserves hebben gemaakt met betrekking tot 
de zgn. gelijkstellingsaccoorden, die in het kader van de Raad van 
Europa zijn gesloten, deze reserves opnieuw zouden onderzoeken, teneinde 
zo mogelijk tot intrekking te geraken. 

4. Ilarmonisation des. modes de forsaation, des salaires directs et indirects. 

Dit punt kon té Brussel nog niet worden besproken. In het algemeen 
ligt echter ook hier eenzelfde wijze van benadering voor de hand als 
die, welke sub 2 werd vermeld. 

19 Augustus 1955. 
Afdeling Economische Aangelegenheden. 
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M I N I S T E R I E V A £3 V E R K E E R E N W A T E R S T A A T 

CONFERENTIE VAN MESS UIA. 

De plaats van het vervoer in de gemeenschappelijke 

markt. 

I. De gemeenschappelijke markt voor het vervoer. 

1. Een gemeenschappelijke markt voor het vervoer betekent 
vrijheid van dienstverlening over en weer van binnenvaart, 
zeevaart, wegvervoer, vervoer per spoor, zeehavens en lucht
vaart . 
Zeevaart en luchtvaart blijven hier verder buiten beschouwing. 
De bedrijven, die het vervoer te water en over de weg ver
zorgen, kunnen buiten de eigen grenzen diensten verlenen en 
dienen hiertoe gelegenheid te hebben. De spoorwegen beperken 
als onderneming hun activiteiten tot de landsgrenzen, doch 
kennen een intensieve uitwisseling van materieel. De dienst
verlening van de zeehavens wordt beinvloed door de tarieven 

0 en vrachtprijzen in de verschillende landen. Voor de havens 
betekent een gemeenschappelijke vervoermarkt dus, dat niet 
ten nadele van bepaalde havens wordt gediscrimineerd. 
Kaast vrijheid van dienstverlening dient binnen de gemeen
schappelijke markt een zodanige vrachten- en tarievenpoli
tiek te worden gevoerd, dat geen distorsies optreden. 

2. Van een gemeenschappelijke markt voor het vervoer zou kun
nen worden gesproken, indien de afwikkeling der vervoerdien
sten binnen West-Europa geschiedt op een wijze, alsof dit 
gebied één land vormt. 

3- De voordelen van een dergelijke gemeenschappelijke markt 
komen .niet slechts ten goede aan het diens-enverlenende land, 
doch liggen tevens op een algemeen economisch vlak. Het op
heffen van verboden tot het opnemen van retourlading of van 
verboden tot het verrichten van vervoer tussen derde landen 
zullen leiden tot een belangrijke vermindering van de onder
bezetting der transportmiddelen en daardoor tot lagere 
vrachtprijzen. Bovendien zal de concurrentie een betere 
dienstverlening en een egalisatie der transportkosten kunnen 
bevorderen. 
Wet dit laatste betreft is de toestand zo, dat tussen Neder
land, en andere S.G.K.S.-landen vrachtprijsverschillen van 
130% en meer geen uitzondering zijn. Van een grote interna
tionale industriële onderneming is bekend, dat haar vervoer
kosten voor overeenkomstige prestaties in België 4- maal zo 
hoog zijn als in Nederland. 

4. Bij dit alles dient te worden bedacht, dat in alle landen 
een intensieve overheidsbemoeiing met het verkeer bestaat. 
Deze komt tot uiting in een systeem van concessies en ver
gunningen, beinvloedimg der vervoertarieven, fiscale maat
regelen en technische voorschriften de verkeersveiligheid 
betreffende. Al deze maatregelen beïnvloeden,ten dele via 
de kostprijs, in belangrijke mate de vervoerprijzen. 
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De vervoerintegratie maakt het dus noodzakelijk, dat het 
thans sterk divergerende overheidsbeleid in de 6 landen in 
die mate op elkaar wordt afgestemd, dat distorsies op de 
vervoermarkt worden vermeden. Deze afstemming za'1 slechts 
kunnen slagen, indien een zekere mate van overeenstemming 
in het te volgen vervoerbeleid bestaat. 

5. Deze vervoerpolitieke conceptie zou als volgt kunnen wor
den samengevat: 
a) Een vrije keuze van de verlader, in West-Europa algemeen 

aanvaard uitgangspunt ,voo ronderstelt een zekere mate van 
concurrentie tussen verschillende vervoermogelijkheden, 
i.c. de vervoertakken en daarbinnen eventueel tussen 
meerdere ondernemingen en/of vervoerroutes. 

b) Deze concurrentie, wil zij sociaal-economisch verant
woord zijn, zal zich moeten afspelen tussen ondernemingen, 
welke rendabel zijn. De door de overheid aan de vervoer-
ondernemingen opgelegde verplichtingen mogen deze renta
biliteit niet in gevaar brengen. 

c) In de tarieven en vrachtprijzen waartegenover de verla
der zich gesteld ziet, dienen ter bevordering van een 
juiste keuze de sociaal-economische kosten te zijn ver
werkt. "Voorzover de vervoertakken derhalve gebruik maken 
van een infrastructuur, waarvan de gemeenschap de kosten 
draagt, zal er dus een verband moeten worden gelegd tus
sen bepaalde fiscale heffingen en deze kosten. 
De overheid moet dus bevorderen, dat de tarieven een ge
zonde concurrentie tussen de vervoertakken mogelijk maken, 
m.a.w. tariefdiscriminaties tussen de vervoertakken moe
ten worden vermeden. 

d) Wat hierboven gezegd is t.a.v. de concurrentie tussen de 
vervoertakken geldt mutatis mutandis eveneens voor de 
concurrentie tussen verschillende vervoerroutes, bijv. 
tussen parallel lopende spoorweglijnen in verschillende 
landen of tussen routes naar verschillende zeehavens 
(zeehaventarieven). Oneconomische concurrentie tussen 
vervoerroutes dient te worden vermeden. 

6. Het overheidsbeleid cp fiscaal gebied loopt op bepaalde 
punten zo uiteen, dat hierin een bron van distorsies is 
gelegen. Dit geldt vooral voor het vervoer over de weg, 
doch ook de concurrentieposities bij de binnenvaart en de 
zeehavens kunnen erbij zijn betrokken. 

7. Eij de toepassing van het adagium "behandeling van het ver
voer als in één land" zal ook aan het personenvervoer nade
re aandacht moeten worden geschonken. In het bijzonder be
treft dit het vervoer van toeristen per autobus. Dit vervoer 
is nog steeds aan tal van belemmerende bepalingen onderwor
pen, welke een sterk protectionistisch karakter dragen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2845



8. Tal van punten betreffende de exploitatie, welke thans de 
verschillen tussen nationaal en internationaal vervoer nog 
accentueren en daardoor een behandeling van het vervoer als 
binnen één land in de weg staan, trokken te Brussel reeds 
de aandacht. Deze punten zullen er echter niet toe mogen 
leiden, dat de belangrijkste economische vraagstukken naar 
de achtergrond worden gedrongen. 

II. De betekenis van het vervoer voor de gemeenschappelijke 
goederenmarkt. 

1. De ervaringen van Luxemburg hebben duidelijk aan het licht 
gebracht, dat vervoertarieven en met name spoorwegtarieven 
dikwijls eenzelfde werking uitoefenen als douanetarieven, 
al naar gelang het import of export betreft. Naarmate het 
marktgebied zich uitbreidt, moet binnen die markt met gro
tere afstanden worden gerekend, waardoor de betekenis van 
de vervoertarieven in het marktgebeuren relatief toeneemt. 
De invloed van tariefmanipulaties is wederom groter, naar
mate de transportquote in de eindprijs der producten gro
ter is (bijv. 25% of hoger). Dit is in het bijzonder het 
geval met goederen, van een lage waarde per gewichts- of 
volume-eerheid. Doch ook bij andere producten oefent over 
een langere tijdsduur gezien de tariefstelling invloed uit 
op de afzet van goederen en de industrievestiging. De mo
gelijkheden voor tariefmanipulaties zijn het grootst, in
dien het algemene tariefniveau hoog is. 
De gemeenschappelijke markt is er dan ook mede gediend, dat 
onder invloed van een gezonde concurrentie tussen de ver-
voertakken het algemene tariefniveau laag blijft. Hierdoor 
wordt tevens de spreiding van de industrie bevorderd, daar 
de afstandsbarrières gemakkelijker worden overwonnen en 
andere factoren dan de transportkosten bij de keuze van de 
vestigingsplaats naar verhouding een groter gewicht in de 
schaal leggen. 

2. De instelling van een gemeenschappelijke markt eist der
halve het opheffen van iedere discriminatie in tarief-
voorwaarden of prijzen, gebaseerd op land van herkomst of 
bestemming der producten. Het verkapt subsidiëren van in
dustrieën door middel van lage vervoertarieven dient even
eens te worden afgeschaft. 

3. Het is bekend, dat bij de instelling van een gemeenschappe
lijke markt het vraagstuk van de degressie der spoorwegta
rieven aan de orde komt. Bij de andere vervoertakken doet 
zich dit niet voor, daar ze bij de exploitatie niet aan 
grenzen gebonden zijn en evenmin een sterke degressie ken
nen, zoals dit over het algemeen bij de spoorwegen gebrui
kelijk is. Het staat overigens niet vast, of een sterke 
tariefdegressie economisch wenselijk is. De degressie mag 
er nl. niet toe leiden, dat oneconomische transporten over 
grote afstanden in de hand worden gewerkt. 
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In ieder geval moet aan directe internationale spoorwegta
rieven als waren het tarieven in één land voorafgaan een 
technische, administratieve (douanemaatregelen) en exploi-
tatieve vervaging der grenzen. 

4. Onderzocht zal moeten worden, in hoeverre verstoringen in 
de gemeenschappelijke markt optreden ten gevolge van: 
a) de hierboven reeds vermelde belangrijke verschillen in 

absolute tariefniveaux binnen de 6 landen; 
b) de verschillen in tariefdegressie ; 
c) de verschillen in goederenklassificatie, d.w.z. de ver

schillende wijze, waarop de spoorwegen de tariefverhou
ding van de producten hebben vastgesteld (bijv. de ver
schillen in tariefhoogte tussen kolen en cokes, vruchten 
en suikerbieten, enz.).. 

Te Luxemburg worden deze drie problemen behandeld onder de 
naam: tariefharmonisatie. 

5. Wat de tariefstructuur in het algemeen betreft, kan worden 
opgemerkt, dat indien de gemeenschappelijke markt een in
ternationale arbeidsverdeling beoogt, waarbij de productie 
op die plaatsen geschiedt, waar de kosten van prodactie, 
transport inbegrepen, het laagst zijn, de sociaal-economi
sche kosten in de vervoertarieven en vrachtprijzen verwerkt 
moeten zijn. De onder I, 5 niet het oog op het scheppen van 
gezonde concurrentieverhoudingen tussen de vervoertakken 
geformuleerde eisen t.a.v. de tariefstelling lopen hiermede 
parallel. De in doe, 65, pag. 15 geconstuueerde gevaarlijke 
tegenstelling tussen de gezichtspunten "transport" en "ver
voerde goederen" bij de behandeling der tariefvraagstukken 
is een gevolg van het ontbreken van een vervoerbeleid op 
lange termijn, dat beide gezichtspunten moet omvatten. 

III. Het vraagstuk der investeringen. 
1 . Ter verzekering van een goede afwikkeling van het vervoer 

in West-Europa zijn jaarlijks investeringen van milliarden 
guldens nodig. Naast een bedrag van naar schatting 2-g- a 3 
milliard voor de spoorwegen, althans volgens de hier te 
lande aangelegde maatstaven inzake vernieuwing van materi
eel en infrastructuur, komt waarschijnlijk een ongeveer 
gelijk bedrag aan overheidsinvesteringen in wegen en kanalen 
Het voor een goede investeringscoördinatie noodzakelijke 
inzicht in de gezamenlijke investeringsbehoeften ontbreekt 
echter nog. 
Tot dusverre zijn de internationale verbindingen bij de 
ontwikkeling der nationale wegen veelal achter gebleven. . 
De oorzaak hiervan zal ten dele gezocht moeten worden in 
het feit, dat de grenstrajecten over het algemeen een re
latief gering verkeer verwerken, met uitzondering van 
enkele grote binnenscheepvaartwegen. Daarnaast speelt een 
onvoldoende mate van internationaal overleg eveneens een 
rol. 
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2. De met de investeringen samenhangende problemen kunnen als 
volgt worden samengevat: 

a) Er dient een keuze te worden gedaan tussen de verschil
lende projecten omdat 
i) de middelen, nodig voor investeringen van een derge

lijke omvang,beperkt zijn; 
ii) de schaarste aan cultuurgrond het scheppen van een 

ongelimiteerd aantal verbindingswegen niet toestaat. 
Voor het treffen van beslissingen is het van belang, 
dat gelijke concepties worden ontwikkeld voor spoor, 
wegen en water. 

b) Het is gebleken, dat alle belangrijke projecten tevens 
van Europees belang zijn. ivïen zal dus moeten komen tot 
het vaststellen van prioriteiten. 

c) De wijze en het tijdstip van besteding zijn mede beslis
send voor de wijze van financiering der projecten. 

d) Indien besloten wordt bepaalde projecten te financieren 
door middel van een beroep op de kapitaalmarkt, dient 
tevens een oplossing te zijn gevonden voor een tweetal 
andere problemen, nl. dat van de wijze, waarop de be
dragen voor rente en aflossing van de opgenomen leningen 
moeten worden verkregen en het vraagstuk van de garanties. 

3. Voor de financiering van rollend spoorwegmaterieel is thans 
een oplossing gevonden in de vorm van de Eurofima. Van 
Franse zijde is het verzoek gekomen over te gaan tot de op
richting van een Europees wegenfonds, terwijl ongetwijfeld 
ook voor de investeringen in waterwegen de vraag naar de 
vorming van één of meer fondsen naar voren zal komen. 

4. Tenslotte dient nog gewezen op een gevolg van de technische 
ontwikkeling, welke het spoorwegvervoer doormaakt. Voor 
een snelle afwikkeling van het internationale vervoer is 
het nl. nodig dat aansluitende inzichten tot stand komen 
omtrent de keuze van energieverbruik en tractie. Belangrijke 
industriële ontwikkelingsprojecten hangen hiermede nauw 
s ame n. 

IV. Conclusies. 

1. Bij de instelling van een gemeenschappelijke markt zullen 
in de vervoersector maatregelen moeten worden genomen 
opdat: 

a) door een gelijke behandeling van de onderdanen der 
deelnemende landen een verhoging van de uitwisseling 
van vervoerdiensten ontstaat, waardoor een betere be
nutting der beschikbare laadruimte mogelijk wordt; 

b) tariefdiscriminaties worden weggenomen tussen: 
i) goederen, afhankelijk van hvn herkomst of bestemming 
ii) vervoerstakken; 

iii) vervoerroutes . 
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c) het vervoer van personen, in het bijzonder dat van toe
risten, een grote mate van vrijheid wordt gewaarborgd. 

2. Tevens zal moeten worden onderzocht, in hoeverre ter ver
mijding van distorsies op de gemeenschappelijke markt een 
harmonisatie noodzakelijk is van: 
a) de nationale concessie- en vergunningverlening; 
b) de fiscale heffingen; 
c) technische voorschriften betreffende afmetingen, ge

wichten, enz. ; 
d) de absolute tariefniveaux; 
e) de tariefdegressie; 
f) de goederenklassificatie. 

3. Teneinde ter bevordering van de internationale goederenuit
wisseling in toenemende mate te kunnen overgaan tot de in
voering van directe internationale spoorwegtarieven, zal de 
invloed van de grensoverschrijding op de exploitatie zoveel 
mogelijk moeten worden beperkt. 

De planning, uitvoering en financiering van technische pro
jecten op het gebied van het vervoer, die een belangrijke 
internationale betekenis hebben, dient gezamenlijk ter 
hand te worden genomen. 
De financiering en eventueel de uitvoering zal zo nodig 
kunnen geschieden door middel van speciaal daartoe op te 
richten maatschappijen en van één of meer fondsen. De wijze 
van kapitaalverschaffing, aflossing en rentebetaling van 
opgenomen leningen zal nog nader moeten worden bestudeerd. 

Opmerking. ' 

De institutionele problemen, welke met de hierboven behandelde 
materie samenhangen, zijn, overeenkomstig de afspraak, in deze 
nota niet behandeld. 

DIRSCTORAAT- GENERAAL VAN SCHEEPVAART 

13 Augustus 1955 . 
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Betreft? Punt 6 - Klassieke Energie. 

De vergadering van de ambtelijke werkgroep, op 
18 Augustus j.1. gehouden, heeft ingestemd met de bij
gaande nota dd. 10 Augustus van het B.G. van de BES en 
het D.G. van Handel & Nijverheid en heeft besloten, deze 
aan de Commissie Beyen ter goedkeuring c.q. amendering 
voor te leggen. Voor de goede orde zij medegedeeld dat 
het D.Gr, van Energievoorziening op de vergadering van 
18 Augustus niet vertegenwoordigd kon zijn. 

In de nota wordt getracht; 
a) Een procedure aan te bevelen voor een efficiënte aan

pak van de werkzaamheden der Energie Commissie te Eruss 
b) Aanduidingen te geven van de elementen waaruit een 

Europees energiebeleid zou kunnen bestaan en van vraag
stukken welke daarbij aan de orde zouden kunnen komen. 

De sub b) bedoelde elementen roepen talloze concrete 
problemen op, die ten dele reeds in studie zijn bij het 
Comité Mixte van de EGKS. In de bijgaande nota werd 
- mede hierom - niet getracht suggesties te doen omtrent 
standpunten, die terzake van deze vele problemen zouden 
moeten worden ingenomen. Wel leek het gewenst middels 
bijgaande nota een mogelijkheid te schetsen om de bespre
kingen te Brussel zo te leiden, dat men i.p.v. in de be
handeling ( zonder lijn en zonder onderling verband ) van 
talloze moeilijke problemen te blijven steken, ertoe over
gaat zich te beraden over de grote lijnen van een ant
woord op de in de Lies si na-Resolutie gestelde desiderata. 

19 augustus 1 9 5 5 . 
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Nota nr. 1829 
1C Augu stus 1955-

AANf de Heer Jaarnemend Voorzitter van de 
Nederlandse Delegatie ter 
Brusselse Integratie Conferentie. 

Betreft; Klassieke energie. 

Ter vergemakkelijking van de interdepartementale 
discussie over de te Brussel aan de orde zijnde 
onderwerpen, moge ik een aantal gedachten aan U 
voorleggen over de werkzaamheden, die van 30 Augus
tus af me"t betrekking tot de klassieke energie 
zullen worden gevolgd. Het de Heer I.Tr ITeuerburg, 
die in verband met zijn afwezigheid, aan de BEB en 
H.& R. heeft verzocht terzake in de door U georga
niseerde vergaderingen te willen optreden, konden 
wij over het hierna volgende nog geen overleg plegen. 

Het enige resultaat, dat de discussies over de klas
sieke energie, waarbij elke vaste lijn ontbrak, heb
ben opgeleverd is, dat men is gekomen tot de vast
stelling van een voorlopige lijst van onderwerpen, 
die in het kader van een studie over de klassieke 
energie, zou moeten worden besproken. Het Secreta
riaat zou trachten daarin enige systematiek te bren
gen. Vooralsnog luidt de opsomming van deze onder
werpen als volgt; 

1) Politique globals de l'énergie, 
2) Bilans d'énergie; 
3) Régimes fiscaux des différentes sortes d'' énergie; 
A) Régime douanier; 
5) Ilodes de fixation des prix; 
6̂  Structure des prix; 
7) Structure de l'approvisionnement en énergie; 
8) Bases légales et administratives de l'économie 

énergétique dans les différents pays; 
9) Structure et problèmes du marché dans l'économie 

énergétique ; 
10)Importance du facteur salaire pour la politique 

en matière d'énergie et la concurrence des modes 
d'énergie ; 

11)Sécurité d 1 approvisionnement ( importation dans 
la Communauté); 

12)Couverture des pointes ( conjunctureel en seizoen-
Hiattg) ; 

13)Utilisation des sources de l'énergie comme matière 
première j 

14)3aine concurrence entre les diverses sources 
d:énergie ; 

15)Utilxsation rationnelle de l'énergie, 
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T.7anneer de Commissie zonder enig vast doel voor ogen 
zich in de studie van al deze problemen zou begeven, 
zal zij ongetwijfeld vele maanden van intensief werk 
behoeven. 

Dit zal wellicht kunnen worden verminderd indien men 
zich reeds aanstonds bij de hervatting der werkzaamheden 
een beeld tracht te vormen van wat men onder een europees 
energie-beleid wenst te verstaan en pas daarna de vraag 
behandelt welke "vraagstukken daa,rvoor van belang zijn 
en in welke mate deze vraagstukken door de Energie Com
missie zelf moeten worden bestudeerd of door andere 
bestaande organen of eventueel nieuw in te stellen orga
nen ter hand genomen zullen moeten worden. 

B ) - ' E m SIffiOPSaS EITEAG-IE-ESIEID. 

Aan de hand van de ervaring, opgedaan in de EGkS, als
mede in het licht van de discussies in de Energie Com
missie , zou, naar onze voorlopige indruk, een Europees 
energie-beleid, zoals dat in vrij vage bewoordingen in 
alinea a) van Directive nr.1 ( Doc.nr.21 van het Comité 
Directeur) is aangeduid, het volgende kunnen omvattens 

I° èlgeiaeae._voorlichting over het gehele terrein der 
energie. 
Een dergelijke algemene voorlichting zou analoog 
zijn aan die welke krachtens artikel 46 van het 
EGTIS-Verdrag aan de H.A, is opgedragen met studie 
van de markt-ontwikkeling en prijsverloop; program
ma's met aanwijzingen omtrent vooruitzichten van 
productie, verbruik, uitvoer en invoer; algemene 
doelstellingen betreffende modernisering, productie 
op lange termijn; etc. Een van de belangrijkste 
onderdelen hiervan zal zijn het opstellen en perio
diek herzien van een energie—belaag. 

II. Het scheppen van gezonde concurrentie-verhoudingen. 
Enerzijds zal dit kunnen inhouden dat de nationale 
barrières, welke de grensoverschrijdende uitwisse
ling van energie, c.q. energiebronnen per sector 
belenuyeien, worden opgeheven; anderzijds zal dit 
kunnen betekenen, dat de concurrentieverhoudingen, 
zowel per sector tussen de landen als ook tussen 
de diverse sectoren van de energie, zodanig worden, 
dat voor de Gemeenschap als geheel een optimaal 
economisch rendement kan worden verkregen. 
Dit zou eventueel kunnen meebrengen dat niet voor 
elke energie-sector even vergaande afspraken zouden 
behoeven te worden gemaakt. 
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In dit verband zouden o.a. de volgende onderwerpen 
van b e 1 ang kunn en zijn; 

1 ) Kwantitatieve restricties en douane-tarieven. 
23 Invoerpolitiek ten opzichte van derde landen. 
3) ï'rijsstructuur, waarbij van belang o.a. 

a) fiscale stelsels met betrekking tot 
de diverse energie-bronnen; 

b) De factor-lonen. 
4) Prijsvaststelling, pri j spublicatie en prijs-

discriminatie. 
5) "."/ettelijke en administratieve basis van het 

energie-beleid in de diverse landen, c.q. 
in de 

III. "Coördinatie" van de_ investeringen. 
De hierboven aangeduide coördinatie zou wellicht 
op vrijwillige basis tot stand kunnen komen op 
grond van de sub I. genoemde algemene voorlichting 
en met behulp van adviezen over investeringsprojec
ten. 

IV. Verzorgen van regelmatige voorziening en opvangen 
van ernstige conjunctuur- en_ seizo en schommelingen. 
Hiervoor zouden van belang zi jni" 

1 ) Kegelingen over leveranties met derde landen 
- eventueel associaties.: 

2) De in- en uitvoerpolitiek ten opzichte van 
derde landen; 

3) De beïnvloeding van vraag en aanbod in tijden 
van schaarste en crisis, 

^• lechnische en economische research. 
Daarbij zou o.a. aan de orde kunnen komens het 
rationele verbrui!-: van energie. 

VI. Institutionele regelingen. 
Indien men. de, of enige van de sub I. t/m V. 
genoemde mogelijkheden voor een Suropees energie-
bel.eid mocht wensen te verwerkelijken, rijst de 
vraag hoe dit het doelmatigst zou kunnen geschieden, 
hetzij met behulp van bestaande organen, organisa
ties of commissies, of met behulp van c.q. mede 
met behulp van nieuw op te richten instanties. 
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C. yERgOE ;AAI-1L:DEi.? DE £Ii£30IE-C0I£.ISSia TL BRUSSEL. 

Mocht de Energie Commissie aan een Europees energie-beleid 
de sub I. t/m V.aangeduide inhoud willen toekennen, of 
een gedeelte daarvan, dan rijst de vraag of het gewenst 
is dat zij zelf de gehele daarin aangeduide en ongetwijfeld 
nog verder aan te vullen problematiek, in studie zal moe-
een nemen. 
Een aantal argumenten pleiten daartegen; 
1) De indruk bestaat, dat de Energie Commissie met zijn 

huidige samenstelling, daartoe niet in staat zal zijn. 
Wanneer de samenstelling zou worden verbeterd, zou 
een enigszins degelijke bespreking van de aangeduide 
problematiek, naar onze indruk minstens een jaar in 
beslag nemen. 

2) Enige belangrijke problemen die sub. I.t/m V. hierboven 
zijn aangeduid, zijn reeds in studie bij het Comité 
Mixie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 6 
landen der EGKS en de Hoge Autoriteit, dit Comité heeft 
tot taak de uitvoering voor te bereiden van de Resolu
tie van de Raad van de EGKS van 13 Ocüober 1953 over 
een gemeenschappelijk beleid van investeringen en ex
pansie . 

Ais conclusie wa i, betreft de verdere werkzaamheden van de 
Energie Commissie, zijn wij dan ook geneigd het volgende 
te suggereren; 
De Energie Commissie beraadt zich over de vraag wat zij 
onder een Europees energie-beleid wenst te verstaan en 
welke problemen daarbij aan de orde komen. Indien aldus 
de problematiek is omlijnd, zou zij aan het Comité Direc
teur, c.q.. aan de Conferentie kunnen voorstellen het reeds 
bestaande Comité Lixte een enigszins andere samenstelling 
en status te doen geven om de problematiek uit te werken 
en voorstellen aan de regeringen te doen met name inzake 
punt; II. (gezonde concurrentie) en IV.( opvangen conjunc
tuur- en seizoenschommelingen). 
Terzake van punt I. ( Algemene voorlichting)III. ('coör-
dinatie"van de investeringen) 1 en V. (technische en econo
mische research), zou de vraag moeten worden behandeld 
of een opdracht tot uitvoering van deze punten al of niet 
a^n een onafhankelijk orgaan zou moeten worden opgedragen. 
> e n meer gedetailleerde omlijning van een eventueel mandaat 
voor zulk een uitvoering zou door de Brusselse Conferentie 
moeten geschieden. 

Deze_suggesties lopen wellicht reeds ver uit op de Brussel
se discussies;, wellicht zijn zij echter van enig nut ter 
bepaling van een lijn in het werk dat tot nu toe al te 
ongeregeld is verlopen. 

I,S.v.d.BEB D.G.v. K.& H. 
Dir.Integratie. Sub.Dir.Alg. en 

Structurele Vraagstukken. 
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