
I. INSTITUTEN 

De Europese Commissie 
1. Nederland meent, dat een voorstel van de Commissie als 

regel een vereiste moet zijn voor beslissingen, welke de 
Raad van Ministers met een bepaalde meerderheid kan nemen. 

2. De mogelijkheid van bindende aanbevelingen van de Euro
pese Commissie aan individuele regeringen (recommondations) 
dient niet te worden uitgesloten. V/anneer deze mo;elijkheid 
in een concreet geval moet worden toegepast, kan op dit 
ogenblik nog niet worden gespecificeerd. 

3. Voor een aantal onderwerpen dienen, naar Nederlandse me
ning, de in het rap;ort aan de Raad toegedachte bevoegd
heden aan de Commissie^worden gegeven. Het betreft hier, 
voorzover niet in het verdrag vastgelegd: 
- de regelingen voor het vrijmaken van het dienstenverkeer; 
- de regelingen voor het vrijmaken van het kapitaalverkeer; 
- de opstelling van marktregelingen t.b.v. de landbouw; 
- de opstelling van bepaalde regelingen op het gebied van 

het transport; 
In herinnering zij gebracht, dat de oplos

sing van het rapport-Spaak hiervoor is, dat de 
Europese Commissie voorstellen doet aan de Raad, 
welke daarover met een gekwalificeerde meerder
heid beslist, nadat ook de Assemblee met het 
betrokken voorstel van de Commissie in meerder
heid akkoord is gegaan. 

- de vaststelling van de handelspolitieke maatregelen te
genover derde landen; 

Het gaat hier om tariefswijzigingen binnen 
bepaalde grenzen, de instelling van kwantitatie
ve restricties en eventuele exportbevorderende 
maatregelen. 

- het regelend optreden in de concurrentieverhoudingen 
(marktordening) in omstandigheden van evidente crisis 
of ernstige schaarste (zie ook IV.). 

Voor deze onderwerpen zou de Raad wel advies moeten wor
den gevraagd. 

Raad van Ministers 
Ons bezwaar geldt de stemmenweging (zie hiervoor de rede

nering gegeven in de nota aan de Ministerraad over het rapport 
Spaak dd. 15 mei, bijlage III:pag.6 en 7). 
De Assemble 

De Nederlandse bezwaren gelden enerzijds de uitbreiding 
van dit college en voorts het aan de Assemblee toegedachte 
budgetrecht; dit laatste op grond van de overweging, dat uit 
het rapport niet blijkt, dat de gemeenschap ook eigen inkom
sten kan hebben. 
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II. BUI TEN TARIEF 
V.'ij willen geen formule in het verdrag, doch wensen, 

dat liet buitentarief tegelijk wordt vastgesteld met het ver
drag zelf. 

III.TRANSPORT (pag.42/43 van rapport-Spaak) 
De redactie van het rapport biedt onvoldoende zekerheid, 

dat aan het einde der overgangsperiode het verlenen en aan
vaarden van vervoersdiensten te land en te water volledig 
vrij zouden zijn binnen de gemeenschap. 

'IV. CONCURRENTIE REGIME 
De Commissie moet,naar onze mening, ook zelfstandig 

maatregelen kunnen nemen tegen een economische machtspositie, 
indien deze zich gedraagt in strijd met het belang van de ge
meenschappelijke markt (de beoordeling moet dus niet alleen 
aan het Hof worden overgelaten). 

Voorts moet de Commissie bij ernstige schaarste of evi
dente crisis zelf markt-ordenend kunnen optreden (zie hier
voor I). 

V. INVESTERINGSFONDS en READAPTATIEFONDS 

Aangezien het Nederlandse standpunt nog niet definitief 
is vastgelegd is het moeilijk reeds nu aan te geven tegen 
welke punten onze bezwaren gaan. Dij het Investeringsfonds 
wordt echter gedacht aan de enorme omvang van het aanvangs-
kapitaal van $ 1000 min, alsmede de jaariijkse verplichte aan
vullingen ad S 300 min; voorts het ontbreken van de eis, dat 
het Fonds op rentabiliteitsbasis werkt,en tenslotte de insti
tutionele opzet van het Fonds, waarbij wordt voorzien in een 
bestuur, dat onafhankelijk is van de Commissie, doch evenmin 
afhankelijk van de beslissingen van de Raad van Ministers. 

T.a.v. het Readaptatiefonds is het door Nederland naar 
voren gebrachte bezwaar altijd geweest, dat dit uitsluitend 
betrekking heeft op uitkeringen voor herscholing, verhuizing, 
etc. van arbeiders en niet ook op uitkeringen voor de recon
versie van ondernemingen. Voorts werd gemist de eis, te stel
len aan de uitkeringen uit het Fonds door de Commissie, dat 
deze hulp uit het Fonds causaal verband zou moeten hebben met 
de instelling der gemeenschappelijke markt. 

VI. EURATOM 
De Nederlandse Regering kan zich in het algemeen vereni

gen met de inhoud van het rapport-Spaak, voorzover dit betrek
king heeft op "Euratom". Zij erkent, dat de deelnemende 
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landen zullen moeten trachten op het gebied van de voorzie
ning tot een zekere mate van zelfstandigheid te geraken. Ket 
offer dat hiervoor moet worden gebracht, mag echter niet of 
niet p-eheel op de verbruikers worden afgewenteld. In verband 
hiermede zou de Nederlandse Regering willen bepleiten, dat 
materialen niet, zoals in het rapport wordt vermeld, tegen eer. 
menCTrijs ter beschikking worden gesteld, doch eventueel door 
middel van een subsidie tegen prijzen, die niet in belangrijke 
mate uitgaan boven die, welke door derde landen worden bere
kend. 

15 september 1956. 
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