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Mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken 
zend ik U ter behandeling in de Ministerraad van 18 
januari 1957 een nota van de Heren van der Beugel en 
Linthorst Koman, resp. Voorzitter van de Coördinatie 
Commissie voor de Integratie en Chef van de Nederlandse 
Delegatie te Brussel. 

Ik v;il er de aandacht op vestigen, dat deze 
nota onder grote tijddruk moest worden vastgesteld en 
in de moeilijke omstandigheid, dat het beeld in Brussel 
nog aan voortdurende wijzigingen onderhevig is. Ik 
acht het echter niet verantwoord, dat de Ministerraad 
met zijn beraadslagingen wacht totdat de Chefs van de 
Delegaties hun zitting op 19 dezer zullen hebben beëindigd. 

Ik beschouw deze/ nota dan ook als een voor
lopige discussie-basis van de Ministerraad ten einde mij 
op 26 en 27 januari in staat te stellen met de opvattingen 
van de regering rekening te houden. 

Zodra nadere gegevens bekend zijn, zowel van 
het deze week in Brussel plaatsvindende overleg als 
van de agenda van de te houden Ministersconferentie, 
zal ik U zo nodig, nadere gegevens doen toekonen. 

DE MIK IST ER YAK BUITKNLAED33 ZAKEN 

Aan de Heer Voorzitter 
van de Ministerraad 
te 
•s-GRAVENHAGE.-
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FOTO-BtZ. H7826 

ALGEMENE BESCHOUWING. 

1. Op 26 en 27 januari a.s. zullen de 6 Ministers 
van Buitenlandse Zaken der E.G.K.S.-landen opnieuw 
bijeenkomen, teneinde zowel voor wat betreft de Ge
meenschappelijke Markt als voor Euratom trachten be
slissingen te nemen over een aantal belangrijke aan
gelegenheden, waarover tot op heden geen overeenstem
ming kon worden bereikt in de onderhandelingen tussen 
de verschillende delegaties. Op basis van deze te 
nemen beslissingen zullen in de loop van februari de 
verdragteksten nader worden gepreciseerd en gecomple
teerd. Het ligt dan in de bedoeling in de tweede helft 
van februari opnieuw bijeen te komen en de dan nog 
openstaande punten te regelen. Eind februari of begin 
maart zouden dan beide verdragen door de regeringen' 
kunnen worden ondertekend en vervolgens aan de parle
menten worden aangeboden. 

Het tempo waarin deze beide, zowel politiek 
als economisch verstrekkende, projecten voor ratifica
tie klaar worden gemaakt, is overhaast. Be omstandig
heden zijn echter dringend. Het is nl. van het groot
ste belang dat de beide verdragen, althans in 7rank-
rijk en Duitsland nog voor het zomerreces door de 
parlementen kunnen v/orden geratificeerd. In Duits
land is het van belang omdat de huidige Regering de 
verdragen gunstig gezind is en in de herfst nieuwe 
algemene verkiezingen zullen plaats vinden. In frank
rijk is het nodig omdat daar het voortbestaan van het 
Kabinet altijd onzeker is en het huidige Kabinet in 
elk geval in beginsel bereid is de beide verdragen te 
aanvaarden en ook aan het Parlement ter goedkeuring 
voor te leggen. Dit alles vereist, dat uiterlijk in 
de loop van maart de tekst der verdragen aan de parle
menten wordt voorgelegd. 

Deze politiek urgente situatie leidt ertoe 
dat, anders dan destijds wel werd verwacht, niet al
leen het verdrag voor Euratom, doch ook dat van de 
Geme ̂ schappelijke Markt reeds aan de parlementen zal 
worden voorgelegd. In deze gelijktijdigheid schuilt 
een belangrijke attractie. De kans dat alleen Euratom 
zal worden aanvaard, doch de toekomst van de Gemeen
schappelijke Markt in het ongewisse blijft, is daar
door sterk gereduceerd. Een onvermijdelijke conse
quentie van deze gelijktijdige presentatie is echter, 
dat het verdrag voor de Gemeenschappelijke Markt niet 
zo uitvoerig kon worden uitgewerkt als het verdrag 
voor Euratom. Immers de materie, welke in het eerst
genoemde verdrag wordt geregeld, is aanzienlijk om
vangrijker en gecompliceerder, dan die, welke moet 
worden geregeld in het laatst genoemde verdrag. 

In sommige opzichten zal dientengevolge het 
verdrag voor de Gemeenschappelijke Markt het karakter 
van een "traité cadre" krijgen. Ondergetekenden 
menen, dat hiertegen op zichzelf geen bezwaren behoe
ven te bestaan, mits de hoofdzaken inderdaad ondubbel-
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zinnig zijn vastgelegd en mits de kader-regelingen een 
reëel uitgangspunt vormen voor een verdere uitwerking. 
Voorts zal ook de procedure zo moeten zijn, dat de 
totstandkoming van de nadere regelingen niet door één 
land eindeloos kunnen worden tegengehouden. In hoe
verre het er uit ziet, dat aan deze voorwaarden zal 
worden voldaan, zal hieronder nader worden onderzocht. 

De onderhandelingen over de beide verdragen 
hebben zich in de afgelopen maanden gebaseerd op het 
rapport Spaak. Dit is bijzonder aantrekkelijk geble
ken en het heeft de gang van zaken zowel bespoedigd 
als vereenvoudigd. Hoewel men de algemene opzet van 
dit rapport wel heeft gevolgd en ook in grote lijnen 
wel heeft kunnen handhaven, is het toch niet mogelijk 
gebleken de tekst van dit rapport eenvoudig in een 
verdragtekst om te zetten. Naarmate de onderhande
lingen vorderden traden de belangentegenstellingen 
tussen de betrokken landen, wier grootte, nationaal 
inkomen per hoofd en economische structuur toch vrij 
sterk verschillen - zoals moge blijken uit bijlage I -
steeds duidelijker aan de dag. Op vele essentiële 
punten kon men geen overeenstemming bereiken. In enke
le gevallen kon met name voor de Gemeenschappelijke 
Markt een uitweg worden gevonden door dit gebrek aan 
overeenstemming te bedekken met de mantel ener alge
mene formule, waarin wordt bepaald, dat deze materie 
nader zal worden uitgewerkt door de Europese Commissie 
en de Raad van Ministers. 

Voor een groot aantal problemen was deze op
lossing uiteraard niet mogelijk. De onderhandelingen 
zijn nu echter zo ver gevorderd, dat een aantal 
dezer meningsverschillen thans duidelijk omschreven 
zijn. Het zijn deze punten, welke op 26 en 27 januari 
a.s. de Ministers zullen moeten trachten tot een op
lossing te brengen. De punten waarom het hier gaat 
worden in de tweede bijlage van deze nota stuk voor 
stuk besproken. Opgemerkt zij, dat met de oplossing 
van deze vraagstukken de situatie niet zo is, dat 
alles verder is geregeld. Er zijn nog steeds een 
aantal belangrijke vraagstukken, zoals bijv. de ver
houding van de Gemeenschappelijke Markt en haar orga
nen tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
de zetel van de organen van de Gemeenschap, het mili
tair gebruik van kernenergie, de kwestie van de eigen
dom van splijtstoffen e.a., welke tot op heden niet 
aan de orde zijn geweest. 

Alvorens echter nog eenmaal de stand van zaken 
te bespreken met betrekking tot de thans actuele ge
schilpunten, stellen wij er prijs op als inleiding 
daarop te pogen een soort algemene waardering van 
beide projecten in hun geheel te geven. Aangezien 
nog voor zovele essentiële punten geen definitieve 
regeling bestaat, wordt dit oordeel vanzelfsprekend 
met voorbehoud gegeven. Bepaalde bezwaren, welke 
worden genoemd, bestaan dus op het ogenblik van schrij
ven van deze nota en het kan dus zeer wel zijn, dat 
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óf tijdens de Ministersconferentie óf wellicht eerder 
in het laatste overleg van de Hoofden van Delegaties 
deze beswaren alsnog geheel of gedeeltelijk worden 
ondervangen door een bevredigende regeling. 

Nu kan men de beide verdragen, welke binnen
kort aan de regeringen zullen worden voorgelegd, op 
twee manieren benaderen. 

Een eerste mogelijkheid om de verdragen te be
zien is vanuit het oogpunt van de oorspronkelijke 
Nederlandse conceptie ten aanzien van de Europese in
tegratie, waaraan het rapport Spaak redelijkerwijze 
beantwoordde. Dit houdt o.a. in een toetsing van de 
verschillende getroffen regelingen aan de specifiek 
Nederlandse desiderata. Benaderen wij de projecten, 
zoals zij op dit ogenblik schijnen te zullen gaan wor
den, vanuit dit gezichtspunt, dan wacht ons bepaalde
lijk een teleurstelling. 

De tweede mogelijkheid van benadering, welke 
wij tot de onze zouden willen maken, is na te gaan, of 
de beide verdragen toch nog een redelijke kans bieden 
om door de samenbundeling van de belangen, die onge
twijfeld zal ontstaan, de politieke en economische 
doelstellingen van de Europese integratie te verwezen
lijken. 

Bij deze tweede benaderingspoging moet vanzelf 
sprekend rekening worden gehouden met de vraag, of 
punten welke voor de Nederlandse positie werkelijk 
van vitaal belang zijn, in de verdragen voldoende tot 
hun recht komen. 

Voordat wij tot deze tweede wijze van benade
ring overgaan, lijkt het ons echter juist om nader aan 
te geven, waarom wij de verdragen vanuit het gezichts
punt van de oorspronkelijke Nederlandse conceptie te
leurstellend achten. Wij zijn namelijk van mening, 
dat de Regering slechts op grond van de tweede benade
ringswijze beslissingen kan nemen, wanneer zij van de 
teleurstellende gang van zaken op velerlei punten 
kennis heeft genomen. 
Hierbij zullen wij eerst de Gemeenschappelijke Markt 
bespreken (pag. 5 t/m 14) en vervolgens Euratom. 
De Gemeenschappelijke Markt. 

Alvorens de bedenkingen tegen het thans voor
liggende ontwerp iets nader toe te lichten, is het 
goed nog even te recapituleren wat in zeer grote trek
ken de hoofdelementen waren van de Gemeenschappelijke 
Markt, zoals deze is ontworpen in het rapport Spaak. 
Deze essentiële elementen waren de volgende: 
- Tussen de deelnemende landen zullen alle tarieven 

en andere belemmeringen in het onderling goederen
en dienstenverkeer geleidelijk worden opgeheven. 

- Ook het kapitaal- en personenverkeer zal geleide
lijk binnen zekere grenzen worden vrijgegeven. 

A 
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Tengevolge van de hierdoor ontstane sterkere con
currentie zal zich geleidelijk een betere speciali
satie in de produktie kunnen voltrekken, welke tot 
een verhoging van de welvaart zal kunnen leiden. 

Opdat deze betere specialisatie zich inderdaad ver
wezenlijkt zal het nodig zijn, dat geleidelijk ook 
andere de concurrentie frustrerende maatregelen van 
de overheid (zoals subsidies e.d.) en praktijken 
van de bedrijven (kartels en concentraties) worden 
verminderd c.q. opgeheven. Welke maatregelen pre
cies dienen te verdwijnen en welke behouden kunnen 
blijven, zal door de organen van de Gemeenschappe
lijke Markt worden vastgesteld. Ten aanzien van 
het concurrentie régime zou de Gemeenschap dus een 
eigen verantwoordelijkheid moeten hebben. 

- In een aantal sectoren van de economie zal de op
heffing van de kwantitatieve restricties en de ta
rieven in het algemeen of in bepaalde omstandig
heden niet zonder meer tot een zo goed mogelijke 
specialisatie leiden. ¿íet name geldt dit bijv. 
voor de landbouw. In deze gevallen of omstandig
heden zal de Gemeenschap de verantwoordelijkheid 
moeten overnemen en moet de nationale marktordening 
worden vervangen door een gemeenschapsregeling. 

- Voor de sociale gevolgen van de vorming van de Ge
meenschappelijke Markt zal een constructieve ge
meenschappelijke voorziening moeten worden getrof
fen. Hiertoe zal dienen de instelling van een re-
adaptatiefonds, waaruit de staten 5 0 ^ vergoeding 
krijgen voor de hunnerzijds uitgegeven kosten van 
herscholing en verhuizing van arbeiders en de re
conversie van ondernemingen. 

- Een Investeringsbank zal tot taak hebben de finan
ciering te steunen van projecten van Europees be
lang en van de ontwikkeling van economisch achter
gebleven streken binnen de Gemeenschap. 

Voor de goede functionering van al deze taken en de 
daarbij nodige bevordering van de coördinatie van 
de economische, monetaire en sociale politiek van 
de deelnemende landen zullen de organen van de Ge
meenschap behoorlijke bevoegdheden moeten hebben. 

Aldus in zeer grote trekken de opzet van het Rapport 
Spaak. 

4. In grote lijnen vindt men al de bovengenoemde 
elementen van de Gemeenschappelijke Markt ook terug 
in de verdragtekst waaraan men thans werkt. Zoals 
reeds opgemerkt, is men thans echter bezig vele punten 
economisch zo te redigeren en institutioneel zodanig 
te verzwakken, dat op dit ogenblik van Nederlandse 
zijde tegen het project in zijn geheel nogal wat be
denkingen bestaan. Dit moge als volgt worden toege
licht. 

a. In de eerste plaats geraakt de mogelijkheid 
om tot een betere specialisatie te geraken meer op de 

H 
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achtergrond. Zo zou aanvaarding van de Franse voor
atellen ertoe kunnen leiden, dat de hele landbouw in 
feite buiten het verdrag wordt gehouden. Dit komt 
o.a. tot uiting in de eis, dat de vervanging van de 
nationale marktregelingen door een gemeenschapsrege
ling voor elk van de produkten slechts tot stand kan 
komen op basis van een unanieme beslissing van de Raad 

/Zelfs v a n Ministers. Daarbij is men tot nu toe/niet bereid 
deze unanimiteit in beginsel te beperken tot de over
gangsperiode. 
Voorts eisen vooral de Fransen, dat de minimumprijzen 
ten opzichte van de invoer, welke reeds spoedig de te 
verlagen tarieven en op te heffen contingenten zullen 
vervangen, niet alleen in de overgangsperiode, maar 
ook nog daarna onbeperkt kunnen blijven bestaan. 
Zouden zij op deze punten inderdaad volharden, dan 
heeft de betere specialisatie in de landbouw én het 
Europees maken van de. landbouw weinig perspectief. 
Voor een vollediger overzicht, waarbij tevens het 
punt van de preferentie ter sprake komt, moge verwezen 
worden naar het hoofdstuk over de landbouw in de twee
de bijlage van de nota. 

Ook op het gebied van het verkeer bestaat bij 
de andere delegaties tot nu toe geen enkele bereidheid 
de G-eme en schappelijke Markt ook uit te strekken tot de 
transportdiensten. Men is niet bereid aan vervoerders 
uit een der deelnemende landen vrijelijk het recht te 
geven vervoersdiensten elders in de Gemeenschap te 
leveren. Anderzijds wil men wel ten aanzien van de 
tariefvaststelling en -publikatie, in het verdrag be
palingen opnemen, welker aanvaarding voor Nederland 
zowel voor de binnenlandse verhoudingen als in de re
laties met het buitenland - o.a. voor de zeehavens en 
de Rijnvaart - ernstige bezwaren met zich zou 
brengen* Wat uiteindelijk het Nederlandse standpunt 
terzake zou kunnen zijn, wordt nader uiteengezet in 
het hoofdstuk over het vervoer in bijlage II. 

Voorts blijkt ook de bereidheid tot het be
perken van overheidssubsidies, welke de vrije concur
rentie kunnen doorkruisen, gering. De uit
zonderingen waarop wordt aangedrongen zijn tamelijk 
talrijk. 

Ook de strijd met betrekking tot het buiten
tarief geeft tot op dit ogenblik geen aanleiding tot 
de verwachting, dat het resultaat hiervan bevredigend 
zal zijn. Wel kon men het in beginsel eens worden 
over een plafond voor grondstoffen van 3$ en voor 
halffabrikaten van 10# en een rekenkundig gemiddelde 
voor eindprodukten. Grote meningsverschillen blijken 
echter te bestaan over de vraag, welke goederen onder 
grondstoffen en halffabrikaten vallen en of deze pla
fonds ook voor de landbouwprodukten gelden. Ook ten 
aanzien van enkele andere elementen van de formule op 
basis waarvan dit buitentarief berekend moet worden, 
bestaat no.̂  geen overeenstemming. Voor het overige 
moge ook hier worden verwezen naar het hoofdstuk over 
het buitentarief in de tweede bjjLage van deze nota. 
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b. Een tweede bedenking, die nauw met de voor
gaande bezwaren samenhangt, is deze. 3ij de delega
ties bestaat een steeds grotere neiging om bevoegdhe
den, welke naar onze mening bij de Europese Commissie 
behoren, te geven aan de Raad van Ministers. Dit 
geldt bijv. zoals reeds gemeld voor het beleid op het 
gebied van de landbouw en het verkeer. Het geldt ook 
voor de handelspolitiek en het beoordelen van een aan
tal escape clauses, welke in het verdrag worden voor
zien. Daar komt bij, dat, voorzover men dan bereid is 
af te zien van een unanimiteitsbeslissing van de Raad 
van Ministers, een gekwalificeerde meerderheid wordt 
geëist. Aan deze gekwalificeerde meerderheid zit voor 
ons het bezwaar, dat daarbij door de 5 andere partners 
stemmenweging wordt aanvaard. Dit houdt in, dat bijv. 

Neder-
. land, België/een beslissing niet kunnen tegenhouden. 

£en Luxemburg Terzake moge weer worden verwezen naar het hoofdstuk 
gezamenlijk over de institutionele aspecten in het tweede deel van 

deze nota. 

Een andere bedenkelijke versterking van de 
Raad van Ministers, zij het niet ten koste van de be
voegdheden van de Europese Commissie doch ten koste 
van het automatisme bij de afbraak der onderlinge han
delsbelemmeringen, is de rol, welke aan dit college is 
toegedacht, op uitdrukkelijk verzoek van de Fransen, 
bij de overgang van de eerste naar de tweede étappe. 
Volgens de laatste ontwerpregeling, welke in beginsel 
is aanvaard op de vorige Ministersconferentie in 
Parijs, zal de Raad met unanimiteit moeten beslissen 
of na 4 jaar de tweede étappe zal intreden of niet. 
Deze overgang naar de tweede étappe kan eventueel ge
durende twee jaar door één land worden geblokkeerd, 
daarna kunnen alleen twee landen deze overgang blokke
ren. Hierdoor wordt dus in beginsel aan het automa
tisme ernstig afbreuk gedaan. 

c. Een derde categorie bezwaren, welke vooral 
voor Nederland geldt, zijn de gevaren, welke het ver
drag inhouden voor prijsstijgingen in Nederland. 

Hoewel de beide op het gebied van de sociale 
harmonisatie ingewilligde eisen geen ernstig gevaar 
inhouden voor onze economische ontwikkeling - ten aan
zien van de aanvankelijk bovendien gestelde derde eis 
omtrent gelijkheid van het aantal vrije dagen, is in
middels vastgesteld, dat dienaangaande reeds een vol
doende mate van overeenstemming aanwezig is, kan niet 
worden ontkend dat er een neiging zal bestaan de ar
beidsvoorwaarden voortdurend tot het hoogste niveau op 
te trekken. 

Prijsverhogingen kunnen voorts het gevolg zijn 
van de Franse wens om zekere preferenties te verkrij
gen voor enkele van hun agrarische surplusprodukten en 
voor agrarische produkten uit de Franse overzeese ge
biedsdelen. Ook het te verhogen buitentarief zal 
prijs-verhogend kunnen werken. 
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Voorts zal een openstellen van onze kapitaalaarkt de 
rentestand waarsohiJaliJk doen etljgen, hetgeen weer 
reperoussies zal hebben bijv. op de huren. Voorte 
voorzien de bepalingen op monetair gebied ia de moge
lijkheid van krediethulp aan partnerlanden, welke b*rta-
lingebalansmoeilijkheden hebben. Ben dergelijke kre-
diethulp houdt in wezen in, dat de in de partner!andem 
heersende inflatie tot op zekere hoogte wordt geimpor-
teerd. 

In dit verband zij ook gewezen op de direote 
financiële lasten, welke de uitvoering der beide ver
dragen voor de Overheid zal meebrengen. Voor wat de 
Gemeenschappelijke Markt betreft gaat het hier om de 
kosten van het administratieve apparaat, onze bijdrage 
aan het readaptatiefonde en onze verplichtingen ten 
aanzien van de Investeringsbank. 

Voor wat betreft Euratom, gaat het eveneens om 
het administratieve budget en - voorts om onze bij
drage aan de finanolering van het research programma. 

Terzake mogen wij verder haar hei. deeuewefïen-
de gedeelte over Euratom in deze nota verwijzen. 

Voor wat de Gemeenschappelijke Markt betreft, 
zullen de uitgaven voor het administratieve apparaat 
en het readaptatiefonds worden vastgelegd in een begro
ting, welke door de Raad van Ministers op voorstel van 
de Europese Commissie zal worden vastgesteld. Of dese 
beslissing van de Raad met unanimiteit of met een ge-
kwalificaerde meerderheid zal moeten worden genomen* is 
een punt waarop hieronder - en voorts in hoofdstuk 7 -
nader wordt teruggekomen. De Nederlandse bijdrage is 
deze uitgaven dienen naar onze mening in beginsel, op 
6-è# te worden gesteld, zulks conform ons voorstel, WT* 
vat in hoofdstuk 7. Hoe groot de bedragen zullen ei Ja 
welke hiermee zijn gemoeid, kan thans nog niet worden 
aangegeven. 

In de Investeringsbank zal Nederland in de eer** 
ste plaats haar aandeel moeten leveren in het te stor
ten basiskapitaal, dat waarschijnlijk $ 250 min 
(fl. 950 min) zal bedragen. Ook dit aandeel ware weer 

op te stellen. 

Voorts bestaat de kans, dat de 
Nederlandse Schatkist later nog bedragen moet lenen aan 
het Fonds. De gezamenlijke verplichting der leden zal 
waarschijnlijk $ 4-00 min bedragen. Wat dit punt betref 1 
moge verder worden verwezen naar het hoofdstuk over de 
Investeringsbank. In hoeverre de Schatkist invoerrecb-» 
ten zal derven, is zeer moeilijk te begroten; aangenoa 
men mag echter worden, dat de gederfde opbrengsten uit 
hoofde der tariefafbraak grotendeels zal worden gecom
penseerd door een meerdere opbrengst van het hogere 
buitentarief tegenover derde landen. 

Zeer aanzienlijk zouden tenslotte de 
lasten kunnen zijn, indien Nederland sou MJdragea 
aan het investeringsfonds voor de overaeeae gebiede 
delen op de basis zoals deze thans door de Franse» 
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en Belgen wordt v o o r g e s t e l d . R e c e n t e l i j k i s door de 
Franse d e l e g a t i e he t s tandpunt ingenomen, dat voor de 
eerstkomende j a r e n de andere p a r t n e r s u i t s l u i t e n d 
zouden "behoeven t e p a r t i c i p e r e n i n de " a d d i t i o n e l e " 
u i t g a v e n boven he t h u i d i g e n iveau i n de ove rzeese g e 
b i e d s d e l e n . Z i j noemden h i e r v o o r een bedrag van C 170 
min ( f l . 650 min) per j a a r , dat e c h t e r i n a f z i e n b a r e 
t i j d zou s t i j g e n 0 

Voor de goede orde z i j opgemerkt, dat deze 
d i r e c t e f i n a n c i ë l e l a s t e n op z i c h z e l f geen v e r r a s s i n g 
vormen; z i j waren i n b e g i n s e l ook i n he t r appor t Spaak 
v o o r z i e n , beha lve u i t e r a a r d he t punt van de b i j d r a g e 
v o o r de o v e r z e e s e g e b i e d e n . 

Met bovens taand b e t o o g i s n i e t gezegd , dat he t 
v e r d r a g pe r sé v o o r Nederland economisch n a d e l i g z a l 
u i t w e r k e n . Wij moeten ons r e a l i s e r e n , dat zowel om 
economische a l s om t e c h n i s c h e redenen de v o o r d e l e n , 
we lke w i j van de Gemeenschappel i jke Harkt kunnen v e r 
wachten , z o a l s de g r o t e r e z e k e r h e i d voor onze a f z e t 
binnen een g r o t e r g e b i e d , z i c h e e r s t g e l e i d e l i j k en op 
l a n g e t e r m i j n kunnen v e r w e z e n l i j k e n . De g e s i g n a l e e r d e 
punten van zo rg z u l l e n dan ook w a a r s c h i j n l i j k in de 
e e r s t e j a r e n van de vorming d e z e r Markt zwaarder wegen 
dan op l a n g e r e t e r m i j n , 

d. Ee t v i e r d e z e e r e r n s t i g e beswaar , dat n i e t a l 
l e e n van economische , maar meer nog van p o l i t i e k e aard 
i s , b e t r e f t de w i j z e waarop F r a n k r i j k , ges teund door 
B e l g i ë , de a s s o c i a t i e der o v e r z e e s e g e b i e d s d e l e n wenst 
t e r e g e l e n . Hie r mogen w i j U v e r w i j z e n naar de no ta 
aan de 'Raad van M i n i s t e r s van 29 november j l . over d i t 
onderwerp en v o o r t s naa r he t hoofdstuk over de o v e r 

z e e s e g e b i e d s d e l e n , da t i n he t tweede d e e l van deze 
no ta een n a d e r e ' u i t e e n z e t t i n g van de hu id ige stand van 
zaken g e e f t o 

5 . De h i e rboven gegeven overwegingen i l l u s t r e r e n 
onze t e l e u r s t e l l i n g , i n d i e n w i j he t verdrag benaderen 
v a n u i t onze o o r s p r o n k e l i j k e verwacht ingen en o p v a t t i n 
g e n . Voor een b e l a n g r i j k d e e l l i g g e n deze overwegingen 
in he t economische v l a k . 

Daarnaast h e e f t he t ve rd rag voor de Gemeen
s c h a p p e l i j k e Markt e c h t e r ook b e l a n g r i j k e p o l i t i e k e a s 
p e c t e n . Naar onze mening i s h e t / v e r d r a g in STTSHBS 
mate een p o l i t i e k e daad en b i j deze p o l i t i e k e daad luoet 
de v raag worden g e s t e l d of , ook a l zou het verdrag naar 
Neder landse o p v a t t i n g onbevredigend z i j n , e r toch nog 

voldoende waarborgen z i j n voor een Europese ontwikke
l i n g z o a l s w i j deze n a s t r e v e n . Daarb i j moet in he t 
oog worden gehouden, dat de u i t v o e r i n g naar onze mening 
i n de p r a k t i j k mee kan en w a a r s c h i j n l i j k mee z a l v a l l e n , 
i nd i en na de pa r l ementa i re r a t i f i c a t i e de Franse Rege
r i n g n i e t meer zo s t e r k onder par lementa i re druk z a l 
s taan en de organen van de Gemeenschap hun e igen on t 
w i k k e l i n g en e igen zwaarte z u l l e n v e r k r i j g e n . 

Teneinde e c h t e r de kans zo ^root mogel i jk t e 
maken, dat het ve rd rag inderdaad z a l funct ioneren op 
een w i j z e , welke de Europese eenheid en de Europese 

^ a f s l u i t e n van 
het 
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welvaart op bevredigende wijze bevordert, zijn de be
slissingen, welke in de komende onderhandelingen moeten 
worden genomen, van kardinale betekenis. 

Daarbij zijn er een aantal punten, welke naar 
onze mening van zulk een groot belang zijn, dat de 
Nederlandse delegatie daaraan bij de onderhandelingen 
op 26 en 27 januari a.s. in elk geval onverkort zou 
moeten vasthouden. 

Dit geldt in de allereerste plaats voor de 
kwestie van de associatie der overzeese gebieden. 
Ons standpunt dient daarbij te blijven, dat men ec... 
onderscheid moet maken tussen de handelspolitieke rege
ling van deze associatie en het lanceren van een euro
pees Marshall-plan voor de Afrikaanse gebieden. De 
Fransen wensen, dat wij ons ten aanzien van beide pun
ten ten principale reeds in het verdrag binden. Naar 
Nederlandse opvatting dient deze prealabele binding in 
verband met het laatste punt te worden afgewezen. Wij 
kunnen daarvan noch de financiëel-economische noch de 
politieke consequenties overzien; en deze wegen bij 
ons, na alle3 wat wij met Indonesië hebben doorgemaakt, 
bijzonder zwaar. 

Indien de Fransen de scheiding niet kunnen ac
cepteren, zouden wij er mee akkoord kunnen gaan, dat 
geen van beide aspecten in het verdrag worden behandelde 
Dit laatste zal echter wel niet aanvaardbaar zijn voor 
de Franse Regering in verband met hun opvatting, dat 
dit de indruk zou kunnen maken, dat zij zich afkeren 
van de Union Française. Raar Nederlandse opvatting zou 
in het verdrag behoudens de regeling van de handelspoli
tieke betrekkingen een bepaling kunnen v/orden opgenomen, 
dat de Europese Commissie wordt belast met het bestude
ren van het vraagstuk van de investeringen in de over
zeese gebiedsdelen en terzake voorstellen doet aan de 
Raad van Ministers, welke daarover met unanimiteit een 
beslissing neemt. Mocht dit voorstel volstrekt onaan
vaardbaar blijken - en dit kan eerst beter worden be
oordeeld indien het debat in de Franse Assemblee heeft 
plaat3 gevonden hierover - dan sou als laatste oplos
sing onzerzijds overwogen kunnen worden een uitsonde
ringspositie ten aanzien van de associatie der overzeese 
gebiedsdelen te bedingen. Hoe dit precies zou moeten, 
is nu nog niet nauwkeurig aan 1B geven, maar kan een 
punt van onderhandeling zijn. 

Met betrekking tot Suriname en de Nederlandse 
Antillen zal, zowel bij het treffen van een regeling-
van de handelspolitieke betrekkingen als bij het bedin
gen van een uitsonderingspositie, de reserve zijn te 
maken van instemming van de Surinaamse reep» de Antil
liaanse Regering (art. 25, lid 1, Statuut). 

Het bovenstaande wil intussen niet zeggen, dat 
hiermede de gedachte aan het scheppen van nieuwe vormen 
van samenwerking tussen Afrika en Europa als zodanig 
zou moeten worden uitgesloten. Een zodanige af
wijzing zou niet passen in het kader van de Nederlandse 

/ i e 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2849



politiek ten aanzien van de minderontwikkelde gebieden 
en ook in strijd zijn met de algemene politieke wense
lijkheid om Afrika, waar mogelijk, voor het Westen te 
behouden c.q. aan het Westen te binden. 

De thans door Frankrijk en België voorgestelde 
regeling gaat echter zo ver en de consequenties ervan 
zijn op de korte termijn van enkele weken nog zo weinig 
te overzien, dat wij, mede gezien de bestaande onzeker
heid in die gebieden, ons niet bereid kunnen verklaren 
thans reeds in beginsel de verplichting te aanvaarden 
zoals voor Frankrijk en België wordt voorgesteld. Wel 
zou men zich kunnen voorstellen, dat wanneer - om een 
voorbeeld te noemen - het onafhankelijke Tunis of 
Marokko zouden blijken genegen te zijn een nauwere 
binding met de Gemeenschappelijke Markt aan te gaan, 
zulks als een wenselijke ontwikkeling zou dienen te 
worden beschouwd, zelfs indien dit bepaalde financiële 
offers onzerzijds zou eisen. 

Een tweede onderwerp .ten aanzien waarvan wij 
aan enkele essentialia van ons standpunt onverkort 
moeten vasthouden, betreft de landbouw. Onze uitvoer 
van landbouwp*rodukten en voedingsmiddelen naar de ande
re E.G.K.S.-landen bedroeg in 1955 ruim fl. 150Omln; 
dit is ongeveer 45?» van onze totale landbouw-uitvoer 
en bijna 40$ van onze gehele uitvoer naar de E.G.K.S.-
landen. Het zou toch wel uitermate bezwaarlijk zijn 
om voor deze voor Nederland zo belangrijke categorie 
produkten een regeling te moeten aanvaarden, waarbij 
het invoerrégime in de partnerlanden in feite autonoom 
kan worden vastgesteld. 

V/ij moeten mede daarom vasthouden aan onze eis, 
dat uiterlijk bij het begin van de definitieve periode 
voor alle agrarische produkten de nationale marktrege
lingen vervangen zijn door gemeenschapsregelingen. 
Dit impliceert dus, dat de verantwoordelijkheid bijv. 
voor het vaststellen van de subsidies voor eventuele 
centrale inkoopregelingen of centrale voorraadsvoming, 
de vaststelling van garantieprijzen of de bepaling 
van minimumprijzen in de landbouw berust bij de organen 
van de Gemeenschap. Wat deze miniuiumprijzen betreft, 
welke in de plaats treden van contingenten en tarieven, 
deze zullen in beginsel bij de aanvang van de defini
tieve periode verdwenen moeten zijn (behoudens wellicht 
alsdan ad-hoc te beslissen uitsonderingen). De vast
stelling van deze minimumprijzen behoort gedurende de 
overgangsperiode bovendien geleidelijk aan de Gemeen
schap te worden gebracht. Terzake zijn door Nederland 
gedetailleerde voorstellen gedaan. 

Slechts indien deze punten bevredigend zijn ge
regeld, zouden wij ons bereid kunnen verklaren een re
geling te treffen voor de preferentiële invoer van be
paalde Franse agrarische surplusprodiikten, welke wij 
normaliter uit derde landen betrekken. Voorzover wij 
dan bepaalde grondstoffen voor de voedingsmiddelen
industrie of de veehouderij - bijv. voedergranen -
boven de wereldmarktprijs zouden kopen, dan zouden wij 
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te dien aanzien moeten bedingen, dat een zodanige 
restitutieregeling wordt getroffen - d.w.z. ten laste 
van de Gemeenschap - dat onze export naar derde landen 
geen last ondervindt van de duurdere grondstoffen-
invoer. 

Ten aanzien van het verkeer zou onzerzijds 
nogmaals een poging moeten worden gedaan, conform het 
voorstel in bijgaand hoofdstuk over het vervoerspro
bleem, het beginsel van de Gemeenschappelijke Markt 
ook voor de vervoerssector te doen aanvaarden. Zouden 
wij hierin niet slagen, dan zouden wij in elk geval 
moeten weigeren een uitgewerkte regeling voor allerlei 
tariefbepalingen te aanvaarden en zouden wij een sum
miere kaderregeling moeten eisen. Hierbij zal dus 
een nadere uitwerking van de verkeersbepalingen moeten 
worden overgelaten aan de Europese Commissie en de 
Raad van Ministers. 

In de vierde plaats zouden wij op institutio
neel gebied moeten vasthouden -aan het volgende: 
1) Voor alle besluiten van de Raad van Ministers dient 

er een voorstel van de Europese Commissie te zijn. 
Van dit voorstel kan de Raad alleen afwijken bij 
unanimiteit. Voorzover het verdrag voorziet in 
meerderheidsbeslissingen van de Raad, dienen deze 
altijd conform het voorstel van de Europese Commis
sie te zijn. 

2) Tegen de door de andere landen voorgestelde stemmen-
ponderatie bij meerderheidsbeslissingen van de Raad, 
heeft Nederland in beginsel bezwaar* Hoogstens zou
den wij ons bereid kunnen verklaren een zekere pon-
deratie te aanvaarden bij de beslissingen, welke met 
een gekwalificeerde meerderheid moeten worden ge
nomen". In dat geval zouden wij met een ponderatie 
akkoord kunnen gaan, waarbij hetzij twee grote sta
ten tezamen, hetzij één grote staat plus België of 
Nederland, hetzij België plus Nederland plus Luxem
burg niet overstemd kunnen worden. Wij kunnen dus 
niet akkoord gaan met een ponderatie, waarbij een 
voorstel van de Commissie aanvaard is wanneer alleen 
de drie groten er voor zijn, doch de gehele Benelux 
er tegen. 

3) Indien op grond van het verdrag voor sommige onder
werpen nadere regelingen moeten worden uitgewerkt, 
dan is het niet aanvaardbaar, dat ook na de over
gangsperiode voor deze regeling nog eenstemmigheid 
nodig is in de Raad van Ministers. Onae voorkeur 
gaat er bovendien naar uit om de periode waarin de 
Raad van Ministers met eenstemmigheid beslist, in 
het algemeen zo kort mogelijk te doen zijn. 

4) De institutionele opzet dient zodanig te zijn, dat 
zoveel mogelijk wordt voorkomen de instelling van 
meerdere hoven of assemblees in V.'est-Europa. Voor 
de E.G.K.S., Euratom en de Gemeenschappen jke Markt 
dient er in beginsel dus niet meer dan één hof en 
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één Assemblee te zijn of althans een zodanige con
structie, dat de thans bestaande Assemblee met een 
eventuele aanvulling als Assemblee voor de Gemeen
schappelijke Markt en Euratom kan functioneren. 
Tegen verschillende raden van Ministers, elk met 
een eigen apparaat, behoeft geen bezwaar te bestam. 

Een nadere toelichting op bovenstaande punten 
wordt gegeven in hoofdstuk 2 van bijlage II. 

Met betrekking tot het buitentarief moeten 
wij voorlopig ons standpunt voorbehouden, totdat rede
lijk duidelijk is hoe hier de situatie zal zijn, In 
ieder geval dient er aan te worden '"•astgehouden, dat 
voor agrarische produkten een zelfde systeem wordt toe
gepast als voor alle andere produkten. 

Iets moeilijker ligt de situatie tea aanzien 
van het standpunt, dat zou moeten worden ingenomen mét 
betrekking tot de bijdrage, welke Nederland bereid ie 
te leveren in de fmancieie lasten van de Gemeenschap 
en de wijze waarop over deze bijdrage in de Raad van 
Ministers zou moeten worden gestemd. 
De bijdrage voor Nederland ware in het algemeen op 6-££ 
te stellen, een cijfer dat als concessie desnoods zou 
kunnen worden verhoogd tot 7%. Het criterium voer dit 
percentage is dat van de draagkracht. Voor wat de ar
gumentatie betreft moge worden verwezen naar het be
toog in hoofdstuk 7. 

Over het standpunt, dat wij zouden moeten in
nemen ten aanzien van de stemmlngspro^edure in de Raad 
van Ministers, waarbij over de totale omvang van de 
verschillende categorieën uitgaven van de Gemeenschap 
wordt beslist, bestond in de Coördinatie Commissie geen 
eenstemmigheid. Enkele leden gaven de voorkeur aan 
'ananimiteitabeslissingen voor die categorieën uitgaven 
waarvan de orde van grootte niet tevoren ongeveer vast 
staat. Dit geldt o.a. voor het readaptatiefonds en 
het research budget van Euratom. 
Wijzelve geven echter de voorkeur aan een meerder-

heldsbeslissing op grond van de overweging, dat het niel 
mogelijk moet zjjn aan één land om door zijn veto een 
hele categorie uitgaven en daarmee bepaalde activitei
ten an de Gemeenschap te blokkeren. Terzake moge 
eveneens worden verwezen naar hoofdstuk 7« 

Tot nu toe heeft Nederland in Brussel eteedo 
het standpunt van de unanimiteitsbesliesingen verde
digd. Hiermee stonden wij vrijwel alleen. De Minis
terraad zal dus moeten beslissen of wij aan dit stand
punt zullen moeten vasthouden, dan wel of wij Qp de 
conferentie van 26. en 27 Januari op dit punt kunnen 
toegeven en met andere landen meegaan, conform onP 
voorstel. 

Ten aanzien van het Nederlandse standpunt met 
betrekking tot het kapitaalverkeer en de Investerings
bank moge kortheidshalve worden verwezen resp. naar 
hoofdstuK 6 en hoofdstuk 8. 
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Volgens hst, rarnort-Spaak zijn de doelstol 1 ingen van 

een Europese Gemeenschap voor .kernenergie: 

- de ontwikkeling van gemeenschappen Ik. onderzoek 

(als aanvulling op ue nitionale programma*3;, o.a. 

door de oprichting van een gemeenschappelijk 

re se ar ch-centrum; 

- ter beschikking stelling van de door de Gemeenschap 

verkregen kennis: bevordering van de uitwisseling.' 

van kennis tussen belanghebbenden: een regeling van 

patent-kwesties in het kader van de Gemeenschap; 

- opstelling van gemeenschappelijke regelen voor de 

gezondheidszorg (bescherming van werkkrachten, de 

bevolking etc.) en controle daarop: 

- bevordering van investering op nucleair gebied 

en oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen: 

- een voorziening van splijtstoffen zonder discrimi

natie tussen de gebruikers, te verwerkelijken door 

een "monopolie" van de Gemeenschap zowel voor de 

aankoop als de verkoop van ertsen en srlijtstoffen; 

- een deugdelijke controle op het geoorloofd gebruik 

van alle splijtstoffen binnen de Gemeenschap; 

- bevordering van een gemaenschappelijke markt voor 

alle grondstoffen en producten, die voor de ontwik

keling van de kernenergie van bijzonder belang zijn; 

alsmede van een zekere vrijheid van verkeer ,van 
en 

kapitaal van specialisten in deze sector. 

Het rapport-Spaak is ten aanzien van de bevoegdheden 

welke aan de organen van Suratom zouden moeten worden verleand 

niet overal even duidelijk. Uit de thans in conèept jereed 

zijnde artikelen van het iluratom-verdrag blijkt cahier wel, 

dat - evenals t.a.v. de Gemeenschappelijke f«arkt - Je insti

tutionele opzet in de loop der onderhandel ingen alar en daar 

aanmerkelijk is verzwakt, in vergelijking mot de eonce-tio, 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2849



die aanvankelijk leek te zullen worden aanvaard. liet zwaar

tepunt aer beslissingsbevoegdheid is verschoven, enerzijds naa 

de <aid van Ministers, anderzijds naar de Staten en de indivi

duele producenten en consulenten. De rol, y;elke eventueel aan 

de Assemblee zou kunne n W orden toegedacht, is nog geheel on

duidelijk. 

Een zeer opvallende ontwikkeling, in afwijking van het 

uitgangspunt van het rapport-Spaak, is bovendien dat alle 

bepalingen betreffende de voorziening van ertsen en splijt

stoffen zeer sterk zijn beïnvloed door de wens van Frankrijk 

onder alle omstandigheden een garantie te bezitten dat het 

zijn militair programma op nucleair gebied geheel autonoom 

en zonder enige denkbare invloed van de Gemeenschap zal 

kunnen uitvoeren. Hierdoor zou o.a. aan de Commissie elke 

bevoegdheid dienen te woraen ontzegd zich te bemoeien met 

de bepaling van de omvang en de nard van de behoeften van de 

deelnemende landen en onde -nemingen. Op dit punt. waaromtrent 

te iirussel nog geen overeenstemming is bereikt wordt hieronder 

ingegaan sub C. 

De delen van het Euratom-Verdrag waaromtrent inmiddels 

- afgezien van enkele detailpunten - overeenstemming tussen 

de delegaties is verkregen, betreffen: 

- de gemeenschappelijke research; 

- de uitwisseling van kennis en de regeling van 

octrooi-aangelegenheden; 

- de maatregelen betreffende de gezondheidszorg; 

- de investeringen en de gemeenschappelijke ondernemin

gen; 

- de controle op het gebruik van splijtstoffen: 

- de z.g. "buitenlandse betrekkingen" d.w.z. de 

relaties van de Gemeenschap, van de deelnemende 

Staten en v«n particulieren net partners buiten de 

Gemeenschap. 

V.'anneer ten aanzien van de zojuist genoemde onder

werpen dezelfde xnaatstaven worden aangelegd als ten 

"anzien van de Gemeenschappenjke /.arkt, kan naar on~e 
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Nederland aanvaardbaar zijn, ook al kunnen zij niet in alle 

opzichten even bevredigend worden geëcht. Een belangrijk 

positief punt is, dat ae artikelen betreffende de geneen-

schar rel i ,ike research, de uitwisseling van kennis en de 

(technisch zeer ingewikkelde) octrooi-kwesties een zeer 

deugdelijk stuk werk zijn en beschouwd kunnen worden als 

het beste resultaat dat binnen het bereik der mogelijkheden 

ligt. 

T.a.v. enige andere belangrijke punten, met name het 

budget, de verdelingssleutel, de voorziening net ertsen en 

splijtstoffen, de geneenschapr>elijke ondernemingen .en de 

gemeenschappelijke markt voor kernenergie-producten kon echter 

tot dusver geen overeenstemming worden bereikt. Op deze 

onderwerpen wordt hieronder afzonderlijk ingegaan: 

A. HST PUDS.LT. 

liet ligt in de bedoeling twee budgets te onderscheiden 

n. 1. 

1) een begroting voor ae kosten vin administratie, onder

wijs, gezondheidsbescherming en de controle ("budget de 

fonctionnement*); 

2 ,i een begroting voor research en investeringen, bevattende 

ae kosten van het gemeenschappelijk centrum van de research 

en de opdrachten voor research in de deelnemende landen, 

ismeae de participatie met gemeenschapsgelden aan de gemeen

schappelijke ondernemingen en aan andere gemeenschappelijke 

activiteiten (b.v. n.i jnprospectie ) ( T'budget de recherches 

et d ' investissements*') . 

r ,ver het eerstgenoemde budget is tot dusver practisch 

nog niet gesproken. 

Voor liet sub £) genoemde research-budget heeft een 

werkgroep van experts, onder leiding van de ^elgische ~ro-

fescor ïrrera een ontwer^ opgesteld. 

Penèinde een verantwoorde planning mogelijk te maker. 

Werd, ast instemming van de Euratom-Comnissie te Brussel, 

als uitgangspunt genomen dat net eerste budget voor de 
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resaarch een periode van vijf jaren dient te bestrijken. :.en 

kwam tot de slotsom, dat voor het allornooüzakelijkste werk 

gedurende deze vijf jaren een bedrag van £ 215 nln beschikbaar 

moet worden gesteld. 

Teneinde misverstand te vermijden, zij erop gewezen dat 

het werk van Euratom op research-gebied een aanvullend ka

rakter zal dragen. Niettemin zal de taak van Euratom op dit 

terrein omvangrijk zijn.(Ho is b.v. een bedrag van ft 60 min 

uitgetrokken voor gemeenschappenjke prototypes van energie

reactoren). Het ter beschikking stellen van een toereikend 

bedrag aan Euratom zal ertoe leiden, dat researchwerkzaam-

haden, die anders in ieder land afzonderlijk zouden moeten 

worden ondernomen, thans gemeenschappelijk zullen worden 

uitgevoerd. Dit kan voor de deelnemende landen tot een 

belangrijke kostenbesparing leiden. 

! .en kan twisten over de vraag, of het rapport van boven

genoemde werkgroep in voldoende mate is gedetailleerd. De 

meningen hierover lopen uiteen. Zo heeft b.v. de Duitse de

legatie verklaard, dat het moeilijk is zich op dit ogenblik 

vast te leggen op het gevraagde bedrag. Merkwaardigerwijze 

verklaarde deze delegatie zich wel bereid een verplichting 

tot de onverkorte uitvoering van het researchprogramr.a te 

aanvaarden, ook als dit tot een hoger bedrag zou leiden. 

Andere delegaties hebben daartegenover gesteld, dat het ge

raamde bedrag redelijk is in vergelijking mot de fondsen, 

die b.v. in de V.S. en in Engeland voor dezelfde doeleinden 

zijn uitgetrokken. Op grond daarvan drong men erop aan, de 

gevraagde $ 215 min ter beschikking te stellen onder voor

waarde, dat onmiddellijk na de inwerkingtreding van het 

Verdrag de Commissie het programma aan een nader onderzoek 

zal onderwerpen en aanbevelingen zal doen aan de Raad van 

Ministers, welke ook op de volgende programma's (dus na afloop 

van de eerste vijf jaar) betrekking kunnen hebben. De Raad van 

Ministers dient zich dan hieromtrent uit te spreken volgens 

de rrocedure, die voor budgetaire kwesties zal gelden (zie 

hierna). 

De Nederlandse delegatie heeft tijdens de onderhande-

lingen te Brussel haar mening t.a.v. dit punt voorbehouden. 
-17-
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Gezien hogergenoemde overwegingen, zouden Wij willen adviseren 

in principe met het beschikbaars tellen van een bedrag van $ 215 

min accoord te gaan. Dit echter onder voorwaarde, dat de Raad 

van de Ministers zich jaarlijks met een gekwalificeerde meerder

heid over de jaarlijkse tranches zal moeten uitspreken. Voorts 

moet de zekerheid bestaan dat, indien binnen vijf jaar dit 

bedrag niet op verantwoorde wijze kan worden besteed overschrij

ving naar volgende jaren mogelijk zal zijn. 

Betreffende besluitvorming van de Raad van Ministers t.a.v. 

budgetaire kwesties heeft e ;n uitvoerige gedachtenwisseling 

plaatsgehad: voorzover het het research-budget na het 5de jaar 
betreft. 

Alle landen, met uitzonaering van Nederland hebben zich 

uitgesproken voor een gekwalificeerde meerderheid. V.en acht 

het van het grootste gewicht, dat niet één land de werkzaam

heden van Euratom op het gebied van de research zal kunnen 

blokkeren. Wij zouden thans willen aanbevelen dat ook Nederland 

een gekwalificeerde meerderheid accepteert, teneinde een grotere 

waarborg te verkrijgen, dat net eenmaal gemeenschappelijk 

onuernomen werk niet zal worden onderbroken. In de Coördinatie-

Commissie heeft de meerderheid der leden zich met deze aanbe

veling accoord verklaard. De andere leden meenden dat vastge

houden moest worden aan unanimiteit, opdat Nederland nimmer 

gedwongen zal worden bij te dragen aan budgetposten waarmede 

men het hier te lande niet eens is. 

Uit hoofde van het feit, daö Luxemburg voor het research-

budget waarschijnlijk geen financiële bijdrag zal geven, is 

voor deze begroting een speciale verdelingssJeutel ontworpen, 

waarover hierna onder B. 

Voor het administratieve budget (budget de fonctionnement) 

zou dezelfde procedure gelden als t.a.v. de Gemeenschappelijke 

ï-arkt, hetgeen blijkens de opvatting der nndere delegaties zou 

neerkomen op aanv-irding van de begroting bij gekwalificeerde 

meerderheid (met stemden-weging). Ook hier zouden wij willen 

aanbevelen.dat ook Nederland de gekwalificeerde meerderheid 

accepteert. 
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B . DE '<?. iiiF.1 i::-̂ s].?j"̂ L v\:i N T P R E S S A H C I I - P U D O S T . 

T.a.v. het research-budget werd voorges te ld , dat Frank

rijk 4/13 zou bijdragen, Duitsland 4/13, Italië 3/13, België 

1/13 en Nederland 1/13. Luxemburg zal voorlopig van het ver

strekken van bijdragen voor dit budget worden ontslagen. 

Kennelijk is het de bedoeling een direct verband te 

leggen tussen de omvang van de bijdragen en de stecmen-weging 

bij de besluitvorming in ae -tead van l.inisters t.a.v. de 

research. San gekwalificeerde meerderheid in de I-inisterraad 

wordt verkregen bij tenminste negen van de dertien stemmen. 

Dit houdt in, dat Nederland tezamen met (a) hetzij Trankrijk, 

hetzij Duitsland, ofwel (b) met België èn Italië samen een 

veto kan uitspreken. Gezien de afwezigheid van Luxemburg, 

lijkt deze weging van sternen in het bijzondere geval var: 

het research-budget niet onaanvaardbaar. 

'Vel zou o.i. principieel bezwaar dienen te worden ge

maakt zowel tegen het directe verband tussen de omvang van 

de bijdragen en de ponceratie in de ïaad van l.inisters, aan

gezien dit in het algemeen een gevaarlijk precedent zou 

kunnen zijn, als tegen betaling door Nederland van 1/13 van 

het researchbudget. Dit laatste zou betekenen, dat Nederland 

meer zou bijdragen aan het researchbudget, dan ingeval men 

zou uitgaan van een verdeling volgens de berekening in Deel II 

hoofdstuk 7 (Gemeenschappenjke markt), "ij zouden daarom 
zowel 

willen adviseren dat op dit terrein t.a.v. het budget voor 

de Gemeenschappen jke i-arkt als t.a.v. de begrotingen voor 

Sur ton door ons eenzelfde houding wordt ingenomen. De ge

ringe verhoging van onze bijdrage voor aet research-budget 

van .ïuratom, welke voortvloeit uit het niet meer betalen 

van -ux-miburg, dient uiteraard te worden geaccepteerd. 

C . D>: 70 tZISNT.JG. 

Na zeer -.oeizame besprekingen is de ^urato/i-Conmissie ta 

Brussel irin geslaagd aan de Hoofden van delegaties een aantal 

concert-artikelen voor te leg.-en betreffende de voorziening 
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met ertsen en splijtstoffen. T.a.v. deze artikelen heeft de 
Nederlandse delegatie haar mening alsnog voorbehouden. Deze 
reserve vloeit niet zozeer voort uit de 'vrees, dat specifieke 
Nederlandse belangen in de. praktijk zouden kunnen worden ge
schaad. Zij was veeleer gebaseerd op de overweging, dat aan
vaarding van dit systeem een fundamentele afwijking van het 
rapport-Spaak betekent, waardoor de verantwoordelijkheid voor 
de voorziening practisch geheel bij de nationale Staten en de 
individuele verbruikers zou komen te berusten in plaats van 
bij de Gemeenschap. 

V.'at betreft de voorziening g/at het rapport-Spaak uit 
van ae volgende grondprincipes: 

1) Een Euratom-Agentschap (monopolie) wordt belast net alle 
aankopen van ertsen en splijtstoffen binnen en buiten 
de Gemeenschap, det heeft een priorité d'achat op alle 
ertsen en splijtstoffen binnen de Gemeenschap. Tiet stelt 
zelf de aankoopprijzen van ertsen en splijtstoffen binnen 
de Gemeenschap vast. 

2) Alle verbruikers binnen de Gemeenschap kunnen slechts bij 
het Agentschap ertsen en splijtstoffen kopen. De verkoops
prijs van het Agentschap is het gemiddelde van de prijzen 
waartegen het Agentschap zelf de ertsen en splijtstoffen 
heeft aangekocht. Er bestaat derhalve een "^rix unique". 
Het Agentschap moet aan alle verbruikers tegen dezelfde 
voorwaarden leveren (behalve bij schaarste of wanneer de 
politieke betrouwbaarheid van de verbruiker in het geding 
is j. 

3) Een programma lié mag zonder tussenkomst van het Agentschap 
worden uitgevoerd; m.a.w. wanneer in een bedrijf in een 
bepaald land splijtstoffen worden geproduceerd en deze 
splijtstoffen zijn op (/rond van een samenhangend nroductie-
programma in dat land bestemd voor een andere onderneming, 
dan mag het Agentschap deze splijtstoffen niet opeisen, 
mits ait samenhangend programma tijdig aan de Hluratom-
Commissie werd voorgelegd. 

Tijdens de Euratom-onderhandelingen kwamen de volgende 
-20-
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Franse wensen naar voren: 
1) Het priorité d'achat slaat niet op Franse ertsen, die 

eigendom van de Staat zijn en nimmer te koop worden aan
geboden doch in ondernemingen die ook weer eigendom van 

1) 
de Franse Staat zijn, worden verwerkt. 

2) Frankrijk is in staat aan te tonen dat het gehele Franse 
nucleaire programma één programme lié vormt. Aangetekend 
zij, dat goedkeuring door de Commissie van een programma 
lié niet in het rapport-Spaak was voorzien (wel voor
legging aan de Commissie). 
Bovenstaande stellingen van de Franse delegatie werden 

door de andere delegaties aangevochten. Deze delegaties stel
den de verantwoordelijkheid van het Agentschap voor de voor
ziening met ertsen en splijtstoffen van alle zes deelnemende 
landen centraal. Dit standpunt zou er echter in Franse ogen 
op neerkomen, dat het Agentschap ook zorg dient te dragen voor 
een behoorlijke hoeveelheid splijtstoffen ten behoeve van het 
(Franse) militaire gebruik. Aldus doorredenerende zou dit be
tekenen dat het Agentschap te allen tijde Franse (dure) ertsen 
zou moeten aankopen, omdat men elders (in de V.S.) geen splijt
stoffen voor militair gebruik kan kopen. Voorts zou de centrale 
verantwoordelijkheid van het Agentschap met zich meebrengen, 
dat over eigen verwerkingsinstallaties moet worden beschikt 
(o.a. Isotopenscheidingsfabriek), teneinde uit de ertsen mede 
de splijtstoffen te produceren voor militair gebruik. 

M.a.w. de kosten van het ter beschikking stellen van splijt 
stoffen voor militair gebruik zouden volgens een dergelijke 
procedure via de eenheidsprijs op de afnemers van alle landen 
worden afgewenteld. 

Het thans voorgestelde systeem, dat geheel uit de koker 
van Frankrijk komt is slechts logisch te volgen vanuit het 
gezichtspunt, dat Frankrijk volledige vrijheid en garanties 
wenst te hebben zijn militair programma onder alle omstandig
heden te kunnen uitvoeren. 

Het gaat uit van de volgende principes: 
. -21-

1) juridisch slaat priorité d'achat alleen op 
goederen die te koop worden aangeboden. 
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Ij Hét Agentschap heert een option d*achat op alle splijtstoffen 
en ertsen binnen de Gemeenschap (onder dit "option d Tachat" 
vallen ook de Franse ertsen). 

2) Het Agentschap mag de aanbiedingsprijs niet controleren 
noch naar beneaen drukken zolang deze prijzen niet frauduleus 
zijn (dit beperkt in sterke mate de waarde van het option 
d'achat, want bij niet koren van het Agentschap mag de produ
cent naar derde landen verkopen zolang hij daar niet tegen 
betere condities aanbiedt dan aan het Agentschap. De producent 
zal zich dus voor hij aan het .Agentschap aanbiedt op de 
hoogte stellen van de prijs die hij eventueel in derde 
landen kan krijgen). 

3) De verbruiker mag long term contracten afsluiten met het 
Agentschap waarbij hij mag eisen dat hem ertsen of splijt
stoffen uit een hertaald land binnen de Gemeenschap worden 
geleverd. De verbruiker moet deze contracten ti ̂d ig afsluiten, 
opdat tiidig de nodige investeringen in het producerende 
land kunnen worden verricht. De verbruiker kan tot voor
financiering worden verplicht. Vooruat een contract wordt 
afgesloten wordt het gepubliceerd, opdat andere verbruikers 
in de gelegenheid worden gesteld eenzelfde contract af te 
sluiten. Eventueel wordt tot verdeling overgegaan. 
Ee prijs waartegen het Agentschap levert, is de rrijs waar
voor het Agentschap zelf de producten heeft aangekocht 
(verhoogd met een kleine marge ter bestrijding van de kosten 
van het A g e n t s c h a p ) . 
Bij schaarste moeten long term contracten in ieder geval 
worden nagekomen. '.Vanneer d i t physiek onmogelijk is, moet 
tot verdeling "pro rata" worden overgegaan. 
Bij dreigende schaarste gaan zij die long term contracten 
willen afsluiten vóór b i j diegenen die een contract op 
korte termijn wensen. 

' enst men echter splijtstoffen of ertsen van bui ten de 
Gemeenschap, dan mag men nie t het land van origine bepalen, 
--en mag slechts zijn bestelling aan het Agentschap opgeven, 
-iet 4genteeteap is verplicht daar te koren, waar het de beste 
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condities krijgt aangeboden (e.a. een bepaling van het Agent
schap ). 

Ook hier worat uet contract gepubliceerd vóórdat het v;ordt 
afgesloten om andere gegadigden in de gelegenheid te stellen 
zich op dezelfde wijze te bevoorraden .en ook hier wordt net een 
verdeling rekening gehouden. 

".et aantrekkelijke punt van de thans voorgestelde procedure 
is dat andere landen niet meer via een eenheidsprijs voor 
ertsen en splijtstoffen worden gedwongen da koeten van het 
Franse militaire programma mede te dragen. Daartegenover staat 
dat de positie van het agentschap ernstig is aangetast. Voorzove 
het aanschaffingen binnen de Gemeenschap betreft fungeert het 
Agentschap louter als intermediair. Slechts bij aanschaffingen 
buiten de Gemeenschap behoudt het Agentschap een eigen verant
woordelijkheid. Dit laatote betekent echter tevens dat er wat 
betreft de overdracht van de verantwoordelijkheid wordt gedis
crimineerd tassen as landen die hun ertsen en splijtstoffen 
tinnen de Gemeenschap betrekken (Frankrijk) en die welke hun 
ertsen en splijtstoffen althans voorlopig buiten de Gemeenschap 
betrekken (Nederlandj. 

D.arnaast is het slechts schijn dat een égal acces met be
trekking tot "̂ ertsen en splijtstoffen uit de Gemeenschap zelf 
worat gehandhaafd. Long term contracten hebben voorrang. Alleen 
Frankrijk k*n echter ti jdig long term contracten afsluiten. De 
nucleaire progr&auna* s der andere landen zijn daarvan voorlopig 

niet in voldoende mate gedefinieerd. 
Een verdeling "pro rata" zal bij schaarste plaatsvinden. 

Frankrijk kan het zich echter permitteren veel grotere hoeveel-
heaen tas te vragen dan net nodig heeft. De Franse Regering 
(als producent) zal er wel zorg voor dragen dat de Franse 
legering (als consument) niet in moeilijkheden komt. 

Tijd ene de vergadering van Hoofden van delegaties, waarir dit 
onderwerp ter sprake is gekomen, hebben de Belgische, Italiaanse, 
Duitse en Luxemburgse delegaties zich van de aanbevelingen van 
de Üuratom-Commissie gedistancieerd . '{ierbij is men met name 
gevallen over het feit, dat frankrijk in geval van schaarste 
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een absolute prioriteit wil verlenen aan afgesloten contracten 
or lange termijn. Wanneer dit onderwerp op 17 januari a.s. 
opnieuw door de Hoofden Van delegaties, wordt besproken, zal zeer 
waarschijnlijk blijken, dat de problematiek op et elijke punten 
onvcldoende is doorlacht. Op het ogenblik valt nog niet te 
voorzien in hoeverre de meest ernstige gebreken, die a«.n het 
Franse systeem kleven zullen kunnen worden hersteld. Gevreesd 
moet worden dat de fransen zeer moeilijk tot enigerlei concessie 
zullen zijn te bewegen. 

'"ij kunnen momenteel niet anders adviseren dan aan de 
Nederlandse delegatie vooralsnog de vrije ha na te laten zich 
bij een redelijk compromis aan te sluiten, dat door de an-ere 
delegaties .ordt aanvaard. In dit verband zou 8r o.i. op 
moeten worden toegezien, dat tegenover de privileges, die Frank
rijk binnen de Gemeenschap voor zichzelf vraagt tenminste voor 
de consumenten-landen de mogelijkheid openblijft,met goedkeuring 
van de Commissie in bijzondere gevallen (levering van reactoren 
uit het buitenland') buiten de Gemeenschap splijtstof-contracten 
af te sluiten en bileterale accoorden af te sluiten, welke niet 
in strijd zijn met de geest van het Vredrag. 

Door hierbij goedkeuring van de Oommissie te aanvaarden 
staan wij o.i. sterk, daar juist Frankrijk in vergelijkbare 
gevallen een dergelijke inmenging van de hand wijst. 

D . ggfógjSNSCilAPrELI.TKTS ONDER,lEl-INGEN. 

Een openstaande kwestie is of in het Verdrag een bepaling 
moet worden opgenomen op grond waarvan de Raad van Ministers aan 
gemeenschappelijke ondernemingen bepaalde privileges kan verlenen. 
De Nederlandse delegatie heeft, evenals de Duitse, t.a.v. alle 
fiscale rrivileges een reserve gemaakt. 

Voorzover het betreft personen in dienst van gemeenschappe
lijke ondernemingen is het o.i. van groot gewicht dat Nederland 
zich blijft verzetten tegen het opne ren van een bemaling, dat 
fiscale privileges kunnen worden verleend. 

I.et betrekking tot de gemeenschappelijke ondernemingen zelf 
zou, indien alle andere delegaties zich daarvoor uitspreken, o.i. 
accoord kunnen worden gegaan net een bepaling die inhoudt dat 
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zonodig belastingvrijstellingen, 'welke in een annex van het 
Verdrag nauwkeurig dienen te zijn omschreven, kunnen worden 
toegekend. Het wa:e van groot belang, dat in de desbetreffende 
bepaling tot uitdrukking wordt gebracht dat hiertoe alleen 
wordt overgegaan voorzover en voorzolang zonder deze facili
teiten een rendabele productie onmogelijk is. 

S. I U S T I T U T 3 N . 

De institutionele kwesties betreffende Euratom worden 
behandeld in Deel I I , hoofdstuk 2. 

Slotopmerking. 

Pro memorie worde aangetekend dat uitsluitend voor be
handeling op ministerieel niveau waarschijnlijk gereserveerd 
zullen blijven: 
a) de vraag, of aan de Gemeenschap het uitsluitend eigen
domsrecht van splijtstoffen dient ze worden toegekend 

b) de regeling van de controle op splijtstoffen, welke voer 
militaire toepassingen zijn bestemd. 

Het Hoofd van de De Voorzitter van de Commissie 
Nederlandse Delegatie, voor de Europese Integratie, 

Dr J. Linthorst Homan. Drs 2.H. van der Beugel. 
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E n i g e g e g e v e n s o v e r de E . G . K . S . - l a n d e n ' 

Bijlage I 

(1955) 

Neder land 
BLEU 
F r a n k r i j k 
I t a l i e 
Duitsland 

A a n t a l 
inwoners 

( in min) 

(1) 

10,7 
9 ,2 
43,3 
48,0 
50,0 

N a t i o n a a l 
produkt i n 

marktprijzen 
( i n tald ) 

Nationaal 
produkt 
per hoofd 
(in dollars) 

(2) (3) 

7,67 
9,74 
47,65 
21,65 
3 9 , 0 5 

713 
1.061 
1.1 
451 
731 

Totale 
goederen 
export 

(in aln } 

(4) 

2.687 
2.763 
4.848 
1.858 
6.138 

N e d e r l a n d 
BLEU 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 
D u i t s l a n d 

G o e d e r e n - e x p o r t 
naar 

E . G . K . S . - g e b i e d 

G o e d e r e n e x p o r ! 
naar e i g e n 

overzeese gebieden 

G o e d e r e n - e x p o r t 
naar r e s t 

der were ld 

( i n min $) ( i n 1°) 
van (4) 

( i n min $) ( i n *) 
van (4) 

( in min %) ( in *] 
van (4) 

(5) (6) (7) (3) (9) (10) 

1.028 
1.236 
1.171 
436 

1.768 

38,3£ 
44, li-
24,2; 
23,4*5 
28,8< 

45 
132 

1.407 

1,7; 

28, i r 

1.614 
1.399 • 
2.267 
1.421 
4.380 

60 % 
50,5f-
47,7-;' 
76,6* 
71,2' 

T o t a l e 
a g r a r i s c h e e x p o r t 

T o t a l e a g r a r i s c h e 
e x p o r t naar 

E.G . K . S . - l a n d e n 

( i n min C) (ia ?5) 
vaû (4) 

( in min $) 

j 
( in $) 

van (11) 

(11) (12) (13) (14) 

Neder land 
BLEU 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 
D u i t s l a n d 

879 
127 
761 
420 
175 

32 , 75* 
4,65« 
15,75$ 
22,65$ 

2,85s 

-t -
399 

I 55 
l 179 
! 154 

51 

45,45$ 
51,25$ 
23,6?j 
36,65$ 
29,05$ 

*) Bron: c i j f e r s o n t l e e n d aan O.E.B.S. 
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Bijlage II 

ENIGE HOOFDSTUKKEN OVER AFZONDERLIJKS O N D E R J . 

In de thans volgende bijlage zullen een aantal 
korte samenvattingen worden gegeven van de belangrijkste 
onderwerpen, welke zee-r waarschijnlijk 26 en 27 januari 
op de Ministersconferentie ter sprake zullen komen. Het 
kan zijn, dat deze lijst nog moet worden aangevuld, doch 
dit zal eerst blijken ~odra wij de agenda voor deze con
ferentie hebben ontvangen. 

.Vaar mogelijk zal worden verwezen naar voorgaan
de nota's welke de Raad zijn toegezonden. In de belang
rijkste gevallen waarin de SER Commissie een afwijkend 
advies heeft gegeven, zal zulks worden vermeld. 

De volgende onderwerpen zullen thans achtereen
volgens worden behandeld: 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 

Overzeese Gebiedsdelen 
Institutionele Aspecten 
De Landbouw 
Het Transport 
Buitentarief 
Kapitaalverkeer 
Bijdragen en oleutel 
Investeringsbank 

Voorts zij eraan herinnerd, dat de Raad over het 
readaptatiefonds reeds een aantekening heeft ontvangen op 
27 december 1956. 
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DWS 

Hoofdstuk 1 . 

FOTO-BtZ. 147826 a 

De Europese_Gemeenscha^eli jke Markt 

eS_^2_2X£E^222_a£^i225^£i22_df r la den-landen 

1c In de nota aan de Ministerraad d.d, 29 november 1 9 5 6 , 
no. 166906, waarmede de Raad zich in zijn desbetreffende 
vergadering akkoord heeft verklaard, werd het probleem van 
de verhouding tussen de Europese Gemeenschappelijke Markt 
en de overzeese gebiedsdelen der leden-landen reeds uitvoe
rig behandeld. 

In genoemde nota werd uiteengezet dat de Frans-Belgische 
voorstellen, terzake ter Conferentie te BrusaëL gedaan, twee 
met elkander verbonden elementen inhouden, t.w. enerzijds een 
regeling van het handelspolitieke regime tussen de overzeese 
gebieden en de Gemeenschappelijke Markt en anderzijds de par-
ticipatie van de partner-landen aan een versnelde ontwikkeling, 
door middel van gezamenlijke publieke investeringen in de 
overzeese gebiedsdelen. Voorts werd in de nota gesteld, dat 
Nederland zich gezien de nog niet overzienbare politieke en 
economische consequenties van dit voorstel niet binnen enkele 
weken (d.w.z. reeds vóór de ondertekening van het Verdrag) 
akkoord moest verklaren met de bovengenoemde binding en met 
name om zich reeds bij voorbaat te verplichten tot de parti
cipatie en de publieke investeringen en tot het aanvaarden 
van de consequenties op politiek, economisch en sociaal ter
rein daarvan. 

Daarentegen zou Nederland zich wèl bereid kunnen verkla
ren ertoe mede te werken dat in het te ondertekenen Verdrag 
een regeling wordt neergelegd van de handelspolitieke betrek
kingen tussen de overzeese gebiedsdelen en de Gemeenschappe
lijke Markt. Deze bereidheid impliceert evenwel niet dat Ne
derland bereid zou zijn tot een aanvaarding van de Frans-
Belgische eis tot het instellen van een bijzondere marktrege
ling en een voorkeursbehandeling voor de agrarische produkten 
der overzeese gebiedsdelen. 

Voorts zou Nederland akkoord kunnen gaan dat, naa3t een 
regeling van het commerciële regime, in het Verdrag een op
dracht aan de Europese Commissie wordt gegeven om de vraag
stukken samenhangende met het verrichten van publieke inves
teringen in de overzeese gebiedsdelen te bestuderen, eri ter
zake voorstellen te doen aan de Raad van Ministers. 

2c Sedert bovenbedoelde nota in de Ministerraad bespreking 
vond, heeft een werkgroep ad hoe van de Conferentie te Brussel 
het onderhavige probleem besproken en rapport uitgebracht aan 
de vergadering van delegatiechefs. Dit rapport bevat weinig 
nieuws: na een samenvatting van de Frans-Belgische ideeën ter
zake wordt weergegeven wat naar aanleiding daarvan door ver
schillende delegaties te berde werd gebracht. Het Nederlandse 
standpunt komt in het rapport goed tot zijn recht. 

De aangelegenheid kwam daarna in de vergadering van de
legatiechefs ter sprake. Mier werd geen conclusie bereikt, aan
gezien de Duitse delegatie nog niet over een instructie beschik
te i.v.m. het feit, dat het Duitse Kabinet deze kwestie eerst 
medio januari in behandeling zal nemen. 
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Het is overigens gebleken dat "bij de overige delegaties 
een tendens bestaat om zich, zij het onder eni ge ""re serves, in 
vrij vergaande mate bij het Frans-Belgische plan aan te slui
ten. Ook inmiddels uit Bonn verkregen inlichtingen wijzen erop 
dat de Duitse Regering (waarvan wellicht onder de omstandighe
den nog de meeste steun voor het Nederlandse standpunt zou kun
nen worden verwacht) vrij ver met de Frans-Belgische ideeën zou 
willen meegaan; zij wil ten eerste Frankrijk zo weinig mogelijk 
froisseren en anderzijds meent zij dat, waar de Bondsregering 
tijdens het opstellen van het z.g. "Straatsburg-plan" (1952/1954) 
een zeer positieve houding heeft aangenomen tegenover deelname 
van de Europese landen aan de economische ontwikkeling van de 
(in het bijzonder Afrikaanse) overzeese gebieden (waartegen juist 
van de zijde der moederlanden verzet bestond), het moeilijk zou 
zijn thans een andere houding aan te nemen. 

Wel zou in Duitsland worden gemeend dat niet met een glo
baal bedrag aan dergelijke investeringen dient te worden deelge
nomen, doch dat men afzonderlijke projecten dient te financieren, 
welke zowel op de mogelijkheid om een wezenlijke bijdrage te le
veren voor de economische ontwikkeling in deze gebieden zouden 
moeten worden getoetst, alsmede zouden moeten dienen voor de ont
wikkeling der gebieden zelf in de zin van de terzake bestaande 
bepalingen van het Handvest der V.N. Een sluitende regeling kan 
niet in het Verdrag worden opgenomen; wel een aantal principes. 

Inmiddels hebben te Brussel twee documenten gecirculeerd, 
welke beogen de onderhavige aangelegenheid tot oplossing te 
brengen: 

A. Gomp_romi§lUïi 

De Heer TJri (functionaris van de EGFS, bij de Conferentie 
betrokken) heeft in een aide-memoire de volgende ideeën.uiteen
gezet : 

a. de moeilijkheid schijnt op het onderhavige terrein voor
namelijk te liggen in de deelname der verschillende Euro
pese landen in niet-rendabele investeringen in de overzee
se gebiedsdelen; 

b. de non-discriminatie, geleidelijkerwijs door de overzeese 
gebiedsdelen op alle deelnemende Europese landen toe te 
passen, is een gelijkwaardige tegenprestatie voor de finan
ciële steun van deze landen; 

c een oplossing waarbij de landen der Gemeenschappelijke 
Markt welke deelnemen aan bepaalde productieve investeringer 
in onderhandelingen (voor elk afzonderlijk geval) ook de 
verplichting tot het verrichten van bepaalde investeringen 
in de infrastructuur zouden aanvaarden, is onpractisch: 
deze landen zouden zich slechts voor de meest aantrekke
lijke investeringen interesseren en de minder aantrekke
lijke aan het moederland overlaten; 

d. anderzijds is het begrijpelijk, dat men weinig voelt voor 
investeringen in gebieden welke wellicht daarna hun banden 
met de Gemeenschappelijke Markt zouden verbreken, 'it is 
het politieke risico; 

e. voorts zou men kunnen vrezen, dat de non-discriminatie in 
de praktijk niet volledig zotx worden toegepast. 
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Een oplossing, aldus de Heer Uri, zou kunnen worden gevonden 
door de verdeling over de Europese landen van het "bedrag der a, 
fonds perdu te verrichten investeringen eerst te doen plaatsvinden, 
wanneer is vastgesteld welke voordelen de verschillende landen ge
nieten door de nieuwe associatie der overzeese gebieden. Hiertoe 
zou men de periode van vijf jaar na afloop van de overgangsperiode 
(wanneer de non-discriminatie volledig in werking is getreden) in 
beschouwing moeten nemen; de voordelen zouden dan kunnen worden 
afgemeten, als zijnde de toename van het handels- en kapitaalver
keer tussen elk Europees land en de overzeese gebieden van heden 
tot de bovengenoemde periode. 

Indien een der overzeese gebiedsdelen gedurende de overgangs
periode zijn banden met de Gemeenschappelijke Markt verbreekt, 
dient terugbetaling van de voor dit land gemaakte kosten plaats te 
vinden (over de periode welke aan de breuk vooraf gaat, tot een 
maximum van 5 jaar). 

Het financiële mechanisme zou bestaan in een optelling van 
alle bedragen welke voor de gezamenlijke overzeese gebieden worden 
bestemd tussen de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Markt 
en het einde van de overgangsperiode; wanneer de verdelingssleutel 
is vastgesteld volgens de boven uiteengezette procedure wordt de 
verrekening georganiseerd. 

Indien een land voor overzeese produkten meer heeft betaald 
dan de wereldmarktprijs dient dit meerdere te worden beschouwd als 
uitgave a fonds perdu in bovenstaande zin. 

Het is mogelijk dat de overzeese gebiedsdelen gaandeweg hun 
handelsverkeer ontwikkelen niet met de Gemeenschappelijke Markt-
landen, doch met derden; de investeringen zouden dan verloren zijn. 
Derhalve zou men de infrastructuur-investeringen niet als giften, 
doch als renteloze leningen dienen te beschouwen, waarvan de terug
betaling geheel of gedeeltelijk kan worden kwijtgescholden naarmate 
het handelsverkeer tussen het desbetreffende gebied en de Gemeen
schappelijke Markt-landen tot ontwikkeling komt. 

De Belgische delegatie heeft een ontwerp vervaardigd voor een 
verdragsprotocol inzake het onderhavige onderwerp. 

Dit ontwerp zou worden voorafgegaan door een preambule, waar
in de Europese landen verklaren een soortMarshall-plan voor de over
zeese gebiedsdelen te willen instellen en de politieke redenen daar
van uiteenzetten. 

De artikelen volgen vrijwel geheel - soms woordelijk - de 
reeds eerder uiteengezette Frans-Belgische plannen. Op sommige pun
ten worden deze wat nader uitgewerkt. Zo wordt t.a.v. het Investe
ringsfonds gezegd dat dit aanvankelijk een aanvulling zal vormen 
op de door de moederlanden te verrichten investeringen; gaandeweg 
zal dit aandeel toenemen, totdat het Fonds uiteindelijk alle inves
teringen verricht. Het minimum bedrag dat ieder land in het Fonds 
dient te storten zou in het Protocol worden vastgelegd (een bedrag 
wordt nog niet genoemd); vrijstelling van deze storting is mogelijk 
op grond van bijzondere economische of financiële moeilijkheden van 
een land. Souvereine staten kunnen zich eveneens associëren en van 
de Europese hulp profiteren; zij dienen dan op voet van gelijkheid 
in de Europese organen te worden vertegenwoordigd. 
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Het laatste ontwerp-artikel stelt dat de uitvoeringsmaat
regelen van dit Protocol en i.h.b. het Statuut van het Fonds en 
de modaliteiten van associatie van souvereine staten, uiterlijk 
negen maanden na de inwerkingtreding van het Protocol, bij una
nieme beslissing van de Raad van Ministers dienen te worden vast
gesteld, op voorstel van de E.C. (hetwelk binnen zes maanden moet 
worden gedaan). 

Eventuele verdere gedragslijn 
Het enige werkelijk nieuwe voorstel is dat van de Heer Uri. 

Dit doet evenwel aan de Nederlandse bezwaren allerminst recht we
dervaren. Het gaat o.a. uit (zie onder b.) van de stelling dat de 
non-discriminatie van de zijde van de overzeese gebiedsdelen een 
gelijkwaardige contraprestatie zou vormen voor de investeringen 
van de Europese landen in de overzeese gebieden, hetgeen van Ne
derlandse zijde als beslist onjuist wordt beschouwd0 

Ook t.a.v het voornaamste Nederlandse bezwaar: de onnodige 
en onjuiste koppeling van twee verschillende problemen (het han
delsregime tussen Gemeenschappelijke Markt en overzeese gebieden 
enerzijds en de medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
de overzeese gebiedsdelen met alle politieke, economische en so
ciale implicaties van dien, anderzijds) geeft de nota-Uri aller
minst een oplossing. Dit bezwaar wordt zelfs geheel genegeerd; de 
nota benadert het probleem geheel uit de economische hoek. 

Er lijkt derhalve geen aanleiding te bestaan tot een wijzi
ging in het Nederlandse standpunt, neergelegd in de meergenoemde 
Ministerraads nota no. 166906 en hierboven nogmaals in het kort 
uiteengezet. 
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: 147826* 

Hoofdstuk 2 : De instituten. 

Met "betrekking tot de institutionele opzet van de 
Gemeenschappenjke Markt heeft de Ministerraad op 13 
noveraber jl. een nota ontvangen van de Coördinatie Com
missie, waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwik
keling der onderhandelingen op dit punt en tevens in 
grote lijnen het standpunt, dat door de Nederlandse dele
gatie zou kunnen worden ingenomen, is aangegeven. In 
herinnering zij gebracht, dat voor de Gemeenschappelijke 
Harkt vier organen worden voorzien, t.w. 

een Europese Commissie 
een Raad van Ministers 
een Assemblee 
een Hof van Justitie 

en mogelijkerwijs een soort Economische en Sociale 
Raad als Adviescollege. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat sinds de 
bovengenoemde nota aan de Ministerraad werd gezonden 
zich in Brussel geen nieuwe ontwikkeling met betrekking 
tot de institutionele opzet heeft voorgedaan. Het enige 
wat zou kunnen worden vermeld, is het voorstel om de 
Europese Commissie te doen bestaan uit 9 leden, waarvan 
2 Fransen, 2 Duitsers, 2 Italianen en 1 voor elk der 
Beneluxlanden. Naar onze mening zou een dergelijke samen
stelling van de Commissie aanvaard kunnen worden. 

De algemene tendens bij de onderhandelingen is 
nog steeds, zoals ook in de voorgaande Algemene Beschou
wing is gesteld, om de Raad van Ministers als het centrale 
orgaan van de Gemeenschap te beschouwen. In vele gevallen 
waarin wij dus gaarne de Europese Commissie met bepaalde 
beleidstaken belast hadden gezien, worden deze dus thans 
aan de Raad toegedacht. Naar het zich laat aanzien, zal 
deze opzet in het algemeen wel moeten worden aanvaard. 

Er zijn echter een aantal elementen in die insti
tutionele opzet, waaraan Nederland bepaaldelijk zou moeten 
vasthouden. Deze elementen zijn op pag. 11 van de Alge
mene Beschouwing aangegeven. Len korte toelichting hierop 
zal thans worden gegeven. 
Ad 1 ) : Essentieel is voor ons, dat de verhouding tussen 

de Europese Commissie en de Raad van Ministers 
zodanig is, dat de Raad altijd een beslissing neemt op 
basis van een voorstel van de Europese Commissie en zij 
van dit voorstel slechts met unanimiteit kan afwijken. 
Dit impliceert, dat elke meerderheidsbeslissing conform 
het voorstel van de Commissie zal moeten zijn. Onze in
druk uit de onderhandeling over dit vraagstuk is, dat de 
andere delegaties wel bereid zijn deze vooral door Neder
land zo sterk verdedigde institutionele opzet te aanvaar
den; er is althans geen pertinent bezwaar tegen gemaakt. 
Wel zal het dus nodig zijn, dat op de a.s. Ministerscon
ferentie deze verhouding nogmaals in bovengenoemde zin 
wordt vastgelegd. 

Indien dit zou lukken, dan zal bij de taakverde
ling tussen de Commissie en de Raad, de Commissie wel niet 

- formeel -
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formeel een aantal bevoegdheden hebben, maar toch wel 
materieel een sterke invloed kunnen uitoefenen. Immers, 
zolang in de Raad geen eenstemmigheid bestaat over een 
oplossing, welke afwijkt van het voorstel van de Commis
sie, zal de Raad dus op een of andere wijze tot een 
akkoord moeten komen met de Commissie. 
Ad 2): Een tweede punt betreft de ponderatie der stemmen 

in de Ministerraad. Deze ponderatie wordt door de 
andere landen in beginsel gerechtvaardigd met het argu
ment, dat de economische betekenis en de economische be-, 
langen van de ledenlanden niet gelijk zijn. 3ij de Fran
sen speelt bovendien de overweging, dat zij het politiek 
onaanvaardbaar achten, dat bij meerderheidsbeslissingen 
Frankrijk een bepaald besluit niet kan tegenhouden, doch 
de Beneluxlanden dit wel kunnen. Zij beschouwen namelijk 
de Beneluxlanden als een eenheid. 

Laatstgenoemde stelling is uiteraard in de onder
handelingen bestreden van de zijde van de Beneluxlanden. 
Gezien echter de sterke aandrang van alle andere op aan
vaarding van deze ponderatie, zouden wij, zoals ook in de 
Algemene Beschouwing op pag. 11 is gesteld, wel akkoord 
kunnen gaan met een zekere ponderatie bij beslissingen, 
v/elke met een gekwalificeerde meerderheid worden genomen, 
mits deze ponderatie niet zodanig is, dat de 3 Benelux
landen gezamenlijk toch kunnen worden overstemd. 

In dit verband zij er op gewezen, dat in Brussel 
verschillende ingenieuse cijfervoorbeelden zijn voorge
steld om de ponderatie tot uitdrukking te brengen. Zo is 
voorgesteld een stemverhouding van 4 : 4 : 4 2 ; 2 : 1 
en een verhouding van 3 : 3 : 3 2 : 2 : 1 . Naar onze 
mening zijn dit soort cijferopstellingen niet relevant. 
Waar het hierbij om gaat is, welk totaal men als een ge
kwalificeerde meerderheid wil beschouwen. In het eerst
genoemde voorbeeld wensen de andere landen de gekwalifi
ceerde meerderheid te bepalen op 12 van het totaal van 17 
stemmen. Hierdoor zouden de Beneluxlanden dus kunnen 
worden overstemd. In onze opvatting zou bij dat cijfer
voorbeeld de gekwalificeerde meerderheid tenminste 13 
moeten zijn. Bij het tweede'cijfervoorbeeld, waar het 
totaal der stemmen 14 bedraagt, zou naar onze mening de 
gekwalificeerde meerderheid 1C moeten bedragen en niet 9 
zoals de andere wensen. 

Waar het ons om gaat is echter het beginsel en dit 
zou moeten zijn, dat de 3 Beneluxlanden niet tezamen 
kunnen worden overstemd bij een gekwalificeerde meerder
heidsbeslissing en dat één groot land plus hetzij Neder
land, hetzij 3elgië een beslissing kunnen tegenhouden. 
Ad 3 ); Bij dit punt wordt in de Algemene Beschouwing 

voorgesteld om van Nederlandse zijde het stand
punt te blijven innemen, zoals dat in Bruscel ook tot nu 
toe is geschied, dat, wanneer op grond van het verdrag 
voor bepaalde onderwerpen nadere regelingen moeten vyorden 
uitgewerkt, hierover de Raad van Ministers uiterlijk in 
het begin van de definitieve periode met gekwalificeerde 
meerderheid raoet beslissen. 

- Het -
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Het betreft hier een lastig, maar ook zeer belang
rijk vraagstuk. Theoretisch men in beginsel zowel 
het standpunt verdedigen dat uitwerking van bepaalde 
verdragsbeginselen te allen tijde met unanimiteit moet 
geschieden, als ook het standpunt, dat, wanneer een begin 
sel eenmaal in het verdrag is neergelegd, de nadere uit
werking, welke nodig is om dit beginsel te verwezenlijken 
niet mag kunnen worden tegengehouden door één land. 

De moeilijkheid bij het bepalen van het Nederland 
se standpunt ten aanzien van dit probleem is, dat de be
langen daarbij niet overal gelijk liggen. Zo wensen wij 
op het gebied van het verkeer slechts een algemene be
ginselverklaring in het verdrag, welke later moet worden 
uitgewerkt. >'.'ij doen dit, omdat wij thans geen overeen
stemming hierover kunnen verkrijgen. Gezien echter het 
feit, dat 'Nederland met zijn standpunt terzake tamelijk 
geisoleerd staat, bestaat enigermate de neiging om voor 
deze nadere uitwerking unanimiteit te eisen. Ook bij de 
uitwerking van de nadere regels voor de vrijmaking van 
het kapitaalverkeer heeft Nederland bepaalde zorgen, 
welke specifiek voor ons land relden, op grond waarvan 
wij ons aangetrokken voelen tot een regeling, waarbij de 
nadere uitwerking een eenstemmige beslissing van de Raad 
van Ministers eist. 

In de landbouw hebben wij er echter het grootste 
belang bij, dat de totstandkoming van de gemeenschaps
regelingen, welke de nationale marktregelingen moeten 
vervangen, niet door één land - en daarbij denken wij 
aan Frankrijk - kunnen worden geblokkeerd. In de land
bouw insisteren wij derhalve op meerderheidsbeslissingen 
van de Raad. 

Met bovenstaande voorbeelden moge worden volstaan 
hoewel het zelfde probleem ook nog op enkele andere pun
ten speelt. 

De Coördinatie Commissie heeft over dit vraagstuk 
uitvoerig gesproken en is tot de conclusie gekomen, dat 
in het algemeen voorkeur moet worden gegeven aan het 
standpunt, at niet ten eeuwigen dage een unanieme beslis 
sing van de Raad kan worden geëist. In onze opvatting 
zal dus eenmaal de unanimiteit van de Raad doorbroken 
moeten kunnen worden en een meerderheidsbeslissing een 
oplossing moeten bieden. Wanneer eventuele unanimiteits-
beslissingen moeten worden vervangen door meerderheids
beslissingen, met name of dit na de eerste, na de tweede 
of pas na de laatste étappe (d.w.z. aan het einde van de 
overgangsperiode) moet geschieden, kan voor elk onderwerp 
verschillend worden geregeld. Er zij tenslotte op gewe
zen, dat tegenover het risico, dat Nederland bij bepaalde 
meerderheidsbeslissingen zou lopen, een zeker tegenwicht 
wordt gevonden in het feit, dat een dergelijke meerder
heidsbeslissing conform het voorstel van de Commissie 
moet zijn en de Commissie toch wel enige waarborg voor 
objectiviteit geeft. 
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y 4): Onze wens om zoveel mogelijk te voorkomen, dat er 
meerdere hoven of assemblees in West-Europa worden 

gecreëerd dan nodig is, behoeft geen toelichting. 

Tot nu toe is te Brussel onbeslist gebleven de 
vraag op welke wijze de Assemblee zal moeten worden inge
schakeld in die gevallen, waarin een voorstel van de Com
missie zowel de goedkeuring van de Raad als van de Assem
blee behoeft. Het betreft hier vooral het vaststellen van 
nadere uitvoeringsregelingen voor de verwezenlijking van 
in het Verdrag geformuleerde algemene beginselen bijv. op 
het gebied van het dienstenverkeer, de landbouw, het 
transport etc. 

In. dit geval doen zich twee mogelijkheden voor 
namelijk: 
a) De Commissie doet een voorstel aan de Raad, dat na goed

keuring door de Raad vervolgens door de Commissie aan 
de Assemblee wordt voorgelegd. 
In dit geval heeft de Assemblee derhalve het laatste 
woord over het voorstel, dat de Commissie en de Raad 
reeds is gepasseerd. De Commissie verdedigt het ont
werp tegenover eventuele bedenkingen van de Assemblee, 
waardoor vermeden wordt, dat de Raad van Ministers 
rechtstreeks verantwoording zou afleggen van haar be
sluiten tegenover de Assemblee. De meerderheid van de 
Ambtelijke Coördinatie Commissie geeft de voorkeur aan 
deze procedure, omdat zij de verdeling der verantwoor
delijkheden op juiste wijze tot uitdrukking brengt. 

b) De Commissie legt haar voorstel eerst ter goedkeuring 
voor aan de Assemblee na welke uitspraak de Raad als 
laatste instantie een beslissing neemt. 
Deze constructie wordt door sommige leden van de Ambte
lijke Coördinatie Commissie politiek beter geacht, om
dat op deze wijze de Assemblee rechtstreeks haar poli
tieke invloed op de Raad zou kunnen doen gelden, hetgeen 
de bereidheid van de Raad om meer "Europese" oplossingen 
te aanvaarden zou kunnen bevorderen. Met name de ver
tegenwoordigers van de Ministeries van Landbouw en van 
Verkeer en Waterstaat waren deze opvatting toegedaan. 

De andere delegaties te Brussel hebben zich over 
deze kwestie nog niet duidelijk uitgesproken, doch de in
druk bestaat, dat in het algemeen de voorkeur uitgaat naar 
de hierboven sub b) genoemde procedure. Op verzoek van de 
Nederlandse delegatie is deze kwestie nog open gehouden, 
zodat het wel noodzakelijk is dat de Ministerraad thans 
in deze een duidelijk standpunt inneemt. 

De vraag of en in hoeverre de Assemblee het recht 
van amendement zou moeten hebben, is te Brussel nog niet 
besproken. In de Ambtelijke Coördinatie Commissie bestaat 
hierover geen uitgesproken mening, zodat wij voorstellen 
hierin naar bevind van zaken te doen handelen. 

Instituten Euratom 
Voor Euratom zouden, evenals voor de Gemeenschappe

lijke Markt, vier organen worden ingesteld, t.w.: 
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een (Euratom-) Commissie, 
een Raad van Ministers, 
een Assemblee, 
een Hof van Justitie. 

Voorts is gedacht aan enkele adviescommissies en 
aan een "agence", een afzonderlijk, doch onder de Commissie 
ressorterend orgaan, belast met de aan- en verkoop van 
splijtstoffen. 

De instituten van Euratom zijn tot dusver te Brus
sel nog niet diepgaand behandeld. Zij zijn evenwel recent 
in algemene zin aan de orde gesteld in een nota van de 
Voorzitter der Conferentie, waarin enkele gedachten ter
zake worden ontvouwd. Een beknopt overzicht der belang
rijkste punten van deze nota, met commentaar, moge hier
onder volgen. 
1. Stemprocedure in de Raad. 

Deze zou volgens de nota in beginsel dezelfde die
nen te zijn als de voor de Raad van Ministers voor de 
Gemeenschappelijke Markt vast te stellen procedure. 
Bij gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen zal dus 
ponderatie plaats vinden. Met name wordt dit ook voor
gesteld voor de aanvaarding van het speciale research 
budget. 

2. De Commissie. 
Voor de executieve Commissie wordt een ledenaantal 

van vijf voorgesteld (Luxemburg zal waarschijnlijk geen 
zetel behoeven te bezetten). 

Dit lijkt acceptabel, indien zulks inderdaad be
tekent dat de overige nationaliteiten elk door één lid 
zouden zijn vertegenwoordigd; voor Nederland geeft dit 
een sterkere positie dan in de Hoge Autoriteit van de 
EGKS (negen leden, waarvan 1 Nederlander). 

3. De Adviescommissies. 
Voorgesteld worden: 

a. Een "wetenschappelijke adviesraad" (20 leden), 
b. Een "comité paritaire" van producenten en gebruikers 

(ledenaantal onbekend), bedoeld als adviesorgaan 
voor het reeds genoemde "agenee". 

c. De voor de Gemeenschappelijke Markt reeds op te rich
ten sociaal-economische raad (50 leden). 

Ten aanzien van a. behoeft o.a. géén reserve te 
worden gemaakt, al is het nog niet geheel duidelijk hoe 
men zich de verhouding van de wetenschappelijke advies
raad tot Raad van Ministers en Commissie dient voor te 
stellen. 

Wat betreft b.: de functie van dit comité is niet 
vast te stellen zolang de taak van het Agence niet vast
staat. 

4. De gemeenschappelijke ondernemingen. 
De Raad zou beslissen, na voorberading door de Com

missie, met unanimiteit over de eventuele financiële 
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deelname van Euratom, en met gekwalificeerde meerderheid 
over de noodzakelijkheid van oprichting, het financie
ringsplan, de statuten etc. Dit laatste lijkt niet 
juist. Over de oprichtingvan gemeenschappelijke onder
nemingen dienen de regeringen, welke terzake zijn ge
ïnteresseerd de beslissing te nemen. 

Voorts wordt in de nota gesteld, dat de Directeur-
Generaal van een dergelijke onderneming door Euratom 
dient te worden benoemd (door de Commissie). Dit lijkt 
een wat zware eis indien Euratom zelf niet financieel 
participeert (en dus bijv. alleen gegevens fourneert); 
het zou wellicht aanbeveling verdienen voor dat geval 
een andere procedure te volgen (bijv. goedkeuring van 
Euratom op de benoeming door de deelnemers, waartoe 
immers ook landen buiten de Gemeenschap kunnen behoren). 

5. Assemblee en Hof. 

De nota stelt dat deze organen dezelfde dienen te 
zijn als die van de Gemeenschappelijke Markt. 
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Foto-Btzi 147826°. 

Hoofdstuk 3i Landbouw en voedselvoorziening. 

De gemeenschappelijke markt dient de landbouw 
te omvatten. Een ander standpunt is, gezien de grote agra
rische exportbelangen van Nederland, niet wel mogelijk. 

Voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
markt kan evenwel, voor wat de landbouw betreft, niet 
worden volstaan met de toepassing der algemene bepalingen 
van het verdrag. Elk der landen voert een nationale land
bouwpolitiek, waarbij in aanvulling op de toepassing van 
kwantitatieve restricties en invoerrechten, ook nog langs 
andere wegen bescherming aan de nationale producent wordt 
geboden - nl, door garantieprijzen en velerlei andere 
vormen van steunmaatregelen, welke men kan samenvatten on
der het begrip "marktregelingen". Om die reden is de 
afbraak van tarieven en contingenten niet voldoende om 
voor de landbouw een gemeenschappelijke markt tot stand 
te brengen. Voor zover de behoeften aan een prijspo
litiek In het ruimere kader van een markt der Zes blijft 
bestaan, sullen daarom de nationale regelingen op dit ge» 
bied vervangen moeten worden door gemeenschappelijke» 

Alreeds met betrekking tot deze algemene con
clusie bestaan In Brussel moeilijkheden. Zo is de Fran
se delegatie het weliswaar eens met de Juistgenoemde con
clusie als zodaning, doch zij stelt zich op het stsndpuntf dat de gemeenschappelijke marktregeling niet dan bij un
animiteit tot stand gebracht kunnen worden. De franse 
delegatie erkent, dat de toepassing van de unanimiteits
regel het gevaar inhoudt, dat de gemeenschappelijke markt» 
regelingen niet of in onvoldoende mate tot stand zullen 
komen en zij verlangt mitsdien, dat ook in de eindfase 
een land het recht heeft autonooa nationale marktre
gelingen voor allerlei producten te handhaven. In-feite 
komt dit er op neer, dat elk land het totstandkomen van 
gemeenschappelijke marktregelingen door zijn veto kan ver» 
hinderen en daarmede de vestiging van een gemeenschappelij
ke markt voor de landbouwsector. Teneinde redelijke waar» 
borgen te schelpen, dat ook voor de landbouw de gemeen» 
schappelijke markt werkelijkheid wordt, moet het verdrag 
tenminste voorzien int 
- een termijn, waarna de nationale marktregelingen ver
vangen moeten zijn door gemeenschappelijke, 
- bepalingen, op grond waarvan reeds gedurende de over
gangsfase de transformatie van de nationale regelingen 

in de gemeenschappelijke kan plaatsvinden, daar het immers 
ondenkbaar is, dat ofwel deze transformatie inrféns, bij 
het intreden van de eindfase, ?ou moeten plaatsvinoen, of
wel alle nationale regelingen zouden wegvallen zonder dat 
een gemeenschappelijke politiek ervoor in de plaats sou komen. 
Het lijkt daarom noodzakelijk om met betrekking tot de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke marktorganisatie 
voor de landbouw, reeds tijdens de overgangsperiode, b,v. 
na de eerste etappe, van de unanimiteitsregel af te stap
pen. De waarborg voor het gemeenschapsbelang zal gelegen 
moeten zijn in de omstandigheid, dat de beslissingen geno
men moeten worden op voorstellen van de Europese Commissie 
en goedgekeurd door de Assemblee, 
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Een tweede probleem, dat in Prussel aan de 
dag is getreden betreft de toepassing van een voor een 
aantal landbouwproducten noodzakelijk geachte overgangs
regeling, het zg. miniuumirij zenstelsel. De aan dit 
stelsel ten grondslag liggende gedachte is de vjijende. 
Doordat enerzijds bij de afbraak van de bescnerming door 
middel van invoerrechten en contingenten in het onderlinge 
handelsverkeer een zeker automatisme bstracht wordt, 
anderzijds dit automatisme bij het totstandbrengen van de 
voor de landbouw noodzakeli.'k geacnte gemeenschap; elijke 
prijsstabiliserende marktregelingen ontbreekt, kunnen zich 
voor bepaalde producten moeilijkheden voordoen. 
Daarom lijkt het aanvaardbaar, dat voor ! e;aaide producten, 
een, geleidelijk weer af te schaffen, overgangsregiem -
n.1. het minimumprijzenstslsel —wordt toegepast, waarbij 
een land de invoer van bepaalde landbouwproducten kan 
stopzetten zodra en zol ng voor deze producten de grij zen 
Op de binnenlandse markt van dit land beneden een zeker 
minimum niveau liggen. Evenwel voorkomen moet worden, dat 
de toepassing van dit stelsel op zodanige schaal en jp zo
danige wijze zou geschieden, dat praetisch het nuttig effeo 
van de afbraak der invoerrechten en contingenten geheel of 
goeddeels verloren gaat. Dit gevaar is thans reëel, aan
gezien er in Brussel moeilijkheden zijn gerezen .;,et be
trekking tot een drietal voorwaarden waaraan ten deze vol
daan moet worden. Deze betreffen de noodzaak, 
- dat er objectieve criteria werden vastgesteld voor de 

keuze van de proaucten v>or het bepalen van de maximaal 
toelaatbare hoogte der idnimuminvoarprijzen, 

- dat deze criteria ook metterdaad do^r alle landen worden 
toegepast. Daartoe zal de rJurupese Gemeenschap aan
vankelijk het toedient, en later de zeggenschap over 
de hoogte dezer tcinimum prijzen moeten hebben; 

- dat de toepassing van net minimum-prijzensteiseï beperkt 
blijft tot de overgangsperiodei hetgeen mede inhoudt, dat, . 

het reeds gedurende de e periode geleidelijk aan wordt \ 
beperkt, aangezien het niet mogelijk moet worden geacht • 
dit stelsel inééns, in zijn geheel, buiten werking te 

stellen zodra de eindfase is aangebroken. 
Teneinde een redelijke maté van zekerheid te scheppen, 
dat aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal er ook ten 
deze aan moeten weiden vastgehouden, dat van de unanimi
teitsregel, met naee voor het vaststellen der criteria, 
reeds in de loop van de overgangsperiode afrtand wordt 
gedaan. 

Een derde probleem ten aanzien waarvan in -russel 
geen overeenstemming is bereikt, betreft het vol. >.• de. 
Aan Franse zijde is éten beducht zijn grenzen open te 
stellen voor (Duitse) industrieproducten als uier niet 
de zekerheid tegenover staat, dat bepaalde agrarische 
prouucten waarvoor Frankri 'k exporterend is - granen, 
suiker- in üe partnerlanden kunnen worden afgezet. 
Aangezien het Franse prijsniveau voor landbouwproducten 
belangrijk boven de prijzen op de wereldmarkt lic.t, ver
langen de Fransen, dat de partnerlanden zich bij voorbaat 
verbinden om de betreffende producten bij voorkeur 
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uit Frankrijk te betrekken alvorens de import uit derde 
landen toe te laten. De Fransen zijn bereid te leveren 
tégen de' binnenlandse prijs van Let importerende l?-nd. 
Het middel om een dergelijk "régime |référentiel" te 
effectueren zien de Franeen in het afsluiten van lilat.;-
rale of multilaterale contracten op lange termijn. 
Hoewel Nederland zich altijd tegen het principe van de^e 
preferentiële regeling heeft uitgesproken, is het niette
min bereid op dit terrein een concessie te doen mits -
-om misverstand te voorkoken zij opgemerkt dat het hier 
alleen producten uit het binnenland der Zes betreft en 
dat de kwestie van de preferentie der agrarische produc
ten uit de overzeese gebieden buiten dit hoofdstuk 
valt -
- de verdragsartikelen voor de landbouw ten aanzien van 

de andere in de^e nota behandelde problemen bevredigend 
luiden, 

- de preferentiële regelirren in principe tot de over
gangsfase beperkt blijven, 

- de preferentie niet eenzijdig ten voordele van één 
of enkele landen of producten strekt (b.v. Franse 
granen) maarook de "ederlandse landbouwproducten omvat 
Treciprociteitsbe^c insel) 

- de eventuele extra financiële lasten welke de preferentie 
veroorzaakt bij de Nederlandse export naar derde landen 

door de gemeenschap gedragen worden(restitutiebeginsel). 
Wat het reciproci teitsbe.1- insel betreft moet nog bet 
Volgende worden opgemerkt. ïlowel het in ee practijk ver
moedelijk niet mogelijk zal zijn om long-term contracten 
te realiseren Vuor een aantal Nederlandse agrarische ex
portproducten - b.v. omdat zij in het kader van de 0.3.IhS. 
geliberaliseerd zijn - zal Nederland toch aan het reci-
prociteitsbeginsel moeten vasthouden. Aanvaarding van 
dit beginsel opent voor Nederland namelijk een sterke onder 
handelingsbasis bij de voorbereiding van contracten op 
lange termijn. Imkers, voor zove- niet aan de Nederland
se expjrtverlangons kan worden voldaan in het kader van 
deze contracten, zal Nederland kunnen aandringen op 
verzwakking van de nog in andere landen aanwezige land-
bouwprotectle, in het bijzonder voor ijver die gebaseerd 
is op het reeds besproken miriiinumi.rijzenstelsel. 
Ter verduidelijking van het restitutiebeginsel zij het 
volgende aangetekend. Het lijkt voor Neder! nd moeilijk 
te aanvaarden, dat, cle zo belangrijke lanabouwexport 
van Nederland naar derde landen - ruim 50f̂  van onze 
agrarische uitvoer richt zien op landen buiten de 
gemeenschap - bemoeilijkt wordt doordat Nederland in 
velband met preferentiële aankopen binnen de gemeenschap 
gehouden zóu zijn hogere prijzen te betalen dan op de 
wereldmarkt. Het lijkt niet meer aan billijk t.,- verlangen 
dat dit prijsverschil door de gemeenschap gerestitueerd word 

In de vierae plaats moge nog met een enkel 
woord de aandacht worden gevestigd op de problematiek van 
het gemeenschappelijk buitentarief. Eén van de conse-
kwenties van het tot stand brengen van de gemeenschappelijke 
markt is, 
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dat de nationale tariofstelcels vervangen worden 
door een ge ,eenschappelijk douanetarief. Aangazien Let 
Benelux tarief Let laagst is en Nederland Let stand
punt inneemt, dat Let gemeenschappelijke douanetarief 
Lier niet belangrijk boven mag liggen, zij Lier nog eens 
beklemtoond, dat dit desideratum voor de Nederlandse 
landbouw van niet minder groot belang is dan voor de 
industrie. Voor de berekening van het gemaenscLatpelijk 
douanetarief zijn in Brussel enkele beginselen aanvaard, die 
ten doel Leb en een waarborg te scheppenj dat Let tarief 
voor grondstoffen en halffabrikaten niet boven zekere maxima 
uitkomt. Nederland zal zich er in het algemeen tegen moe
ten verzetten, dat v^or landbouwproducten van de algemene 
regels ten deze wordt afgeweken en zicL in net bijzonder 
moeten verzetten te, en een van Luitse zijde voorgestelde 
procedure voor landbouwproducten, welke in bepaalde gevallen 
tot zeer Loge invoerrechten tegenover derde landen zou leiden 

Resumerend ziin-aet betrekking tot de landbouw in 
het bijzonder de volgende gezicLtspunten van essentieel 
belang. • 
- Ook voor de landbouw zal net verdrag een duidelijke scLei-
ding moeten maken tussen de overgangsfase en de eindfase. 
- het verdrag zal moeten voorzien in een regeling ciie een 

redelijke waarborg geeft, dat bij net aanbreken van de 
eindfase de nationale marktregelingen voor de landbouw 
vervangen zullen zijn door gemeenschappelijke. 

- Ook met betrekking tot een eventueel minimum-prijzen
stelsel moet de zekerheid worden verkregen, dat x.et tot 
de overgangsperiode beperkt blijft en reeds gedursr.de deze 
periode onder een zekere gemeenscL«pscontr31e wordt 
toegep st en ook ingekrompen. 

- Een bijzondere preferentie (contracten op lange termijn) 
is aanvaardbaar, indien aan een aantal voorwaarden vol
daan is, waarbij in het bijzonder een duidelijke uit
spraak over de beginselen inzake reciprociteit en 
restitutie van belang is. 

- Voor de vaststelling van het gemeenschappelijke douane
tarief zal voor de landbouw dezelfde procedure gevolgd 
moeten worden als voor ndere producten. 

' Op Let moment van Let schrijven van deze nota is 
Let nDg niet mogelijk aan te geven welk standpunt door 
de andere landen n.et betrekking tOt bovenstaande punten 
uiteindelijk zal worden aangenomen. Ie bijeenkomst van 
de Loofden van delegaties van 17 - 19 januari zal hier 
wellicht klaarheid brerren. Ter zake zal nog nader worden 
gerapporteerd. 
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Foto-Etz:H7826 d 

Hoofdstuk 4: Het probleem van het vervoer in de 
Gemeenschappelijke Markt. 

1. Uitgaande van de gedachte, dat de Gemeenschappelijke 
Markt ook het verdeer dient te omvatten, is van Nederlandse 
zijde getracht om in het Verdrag een aantal beginselen voor 
de vervoerspolitiek te doen vastleggen, welke beginselen 
dan door de Europese Commissie zouden moeten worden toege
past en uitgevoerd. De belangrijkste van deze beginselen 
zijn: 

- dat het de vervoersbedrijven in de Gemeenschappelijke 
Markt mogelijk moet worden gemaakt een normaal commercieel 
beleid te voeren, gericht op het maken van winst; 

- en dat verladers vrij moeten zijn in de keuze van hun 
vervoerders. 

Voor de Spoorwegen impliceert dit dat op de duur een 
sluitende begroting moet worden bereikt en het verbod om 
via de spoorwegtarieven bepaalde bedrijfstakken of bedrijven 
te subsidiëren (wil men dit laatste, dan dient dit op andere 
wijze onder goedkeuring van de Europese Commissie te ge
schieden) . 

Het belang van dit beginsel voor ons is het volgende: 
Indien de regeringen spoorwegtekorten uit hun budget moeten 
bijpassen, omdat zij niet akkoord willen gaan met tariefs
verhogingen of met een personeelsinkrimping of met een op
heffing van bepaalde lijnen of indien zij aan het spoorweg
personeel tweemaal zo hoge pensioenen wil geven als aan 
ander overheidspersoneel, dan brengt dit mede, dat zij op 
den duur de concurrentie, welke de andere vervoerstakken 
de Spoorwegen aandoen, aan banden gaat leggen. De Overheid 
gaat dan ingrijpen en dit vervoer (op de weg en te water) 
aan allerlei voorwaarden binden en soms zo ver, dat men 
ook dit vervoer weer subsidieert. 

De landen, waarin deze praktijk bestaat, hebben 
daarom bezwaar tegen een toelating van Nederlandse we
vervoerders en binnenvaartondernemingen, welke niet aan 
al dit soort vaak kostprijsverhogende bepalingen zijn 
gebonden en juist daardoor goed kunnen concurreren. Zij 
wensen de Nederlandse vervoerders <5f geen vrijheid te 
geven in hun land vervoersdiensten te verrichten <5f zij 
willen de Nederlandse vervoerders dwingen dezelfde tarieven 
te berekenen als de eigen nationale vervoerders vragen of 
moeten vragen. 

Beide middelen zijn voor ons onaantrekkelijk, omdat 
dan de Gemeenschappelijke Markt onze vervoerders geen 
enkele additionele afzetmogelijkheid biedt. Een interessant 
voordeel van de Gemeenschappelijke Markt zou ons dan 
op protectionistische gronden ontgaan. 

Een dergelijke ontwikkeling zou ook voor de Gemeen
schap als geheel economisch niet aantrekkelijk zijn, omdat 
zij alle specialisatie hier bij voorbaat onmogelijk maakt. 
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Tot nog toe zijn al onze pogingen de hiervoor bepleitte 
beginselen in het Verdrag opgenomen te krijgen mislukt. Vier 
andere delegaties wensen de Spoorwegen te blijven beschouwen als 
een soort instelling van openbaar nut, waaraan de andere vervoers
takken ondergeschikt moeten worden gemaakt. 

Op grond hiervan wijzen zij ook de door ons als principe 
voorgestelde vrijheid voor de transportdiensten af. 

Hiermee is echter nog slechts een deel van de situatie 
geschetst. 

De regeling, welke de andere landen wé*l willen aanvaarden, 
is namelijk niet alleen gespeend van alle attracties voor ons, 
maar houdt bovendien nog enkele nadelen in, welke wij moeten 
trachten te voorkomen. 

Uitgaande van hun opvatting, dat de Spoorwegen een instel
ling van openbaar nut zijn, willen zij namelijk op het gebied ven 
het tariefbeleid enkele bij hun Gemeinwirtschaftsprinzip passende 
regels in het Verdrag vastleggen. Deze regels zijn: 
- een verbod van discriminatie naar nationaliteit, dat neerkomt 

op een rigide tarifering en daardoor in zijn uitwerking veel 
verder gaat dan voor de goederensector het geval is; 

- de publikatieplicht voor de tarieven en vervoersvoorwaarden; 
- de invoering van directe internationale tarieven op basis 

der nationale tarieven. 
Al deze eisen passen niet in de conceptie, dat de verveer-

ondernemingen een normaal verantwoord commercieel beleid moeten 
kunnen voeren. De prijzenpublikatie wordt nergens verplicht ge
steld voor industriële of agrarische produkten, noch voer andere 
diensten,ook niet om de regel van non-discriminatie volgens 
nationaliteit te handhaven. Deze eis heeft dan ook hoogstens zin 
voor een bedrijf, waarvan de tariefvaststelling geheel door de 
Overheid geschiedt, onafhankelijk van commerciële overwegingen. 

De toepassing dezer beginselen betekent in hun geheel ge
zien een consolidatie van de nationale-vervoerspolitieke maat
regelen en een binding van de internationaal werkende bedrijven 
aan de optelsom dezer maatregelen. Tevens worden als gevolg hier
van de activiteiten van onze grote zeehavens gebonden aan de be
slissingen van de regeringen van de ons omringende landen. 
Bovendien zullen de grondslagen en de daaraan verbonden voordelen, 
gelegen in de internationale rivierenregimes, wezenlijk worden 
aangetast. 

Concluderend komt het standpunt van Duitsland, Frankrijk, 
België' en Luxemburg dus hierop neer, dat zij wé*l de technische 
regelingen behorende bij een nationale protectionistische 
spoorwegpolitiek in het Verdrag wensen op te nemen, doch niet 
de grondbeginselen van een boven de belangengroepen staande ver-
voerspolitiek in een Gemeenschappelijke Markt. Italië* is in de 
laatste weken meer naar het Nederlandse standpunt gaan overhellen. 

In feite worden dus niet alleen de grondbeginselen van het 
Verdrag niet toepasselijk verklaard op het vervoer, doch dit 
vervoer wordt zelfs onderworpen aan lijnrecht met deze beginselen 
strijdende bepalingen. 
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De vraag rijst thans, welk standpunt van Nederlandse zijde 
bij de onderhandelingen zouden moeten worden ingenomen teneinde 
tot de minst onbevredigende oplossing te komen. 

De ene mogelijkheid is, dat wij een speciale uitzonde
ringspositie vragen voor die bepalingen, welke de andere dele
gaties in het hoofdstuk ever het vervoer willen opnemen, welke 
voor ons niet aanvaardbaar zijn. Deze uitweg is bij nader in
zien weinig aantrekkelijk, omdat zij enerzijds niet de bezwaar-
lj jke bepalingen uit het Verdrag weert en bovendien in het 
algemeen specifieke uitzonderingsposities der deelnemers tot 
een minimum zouden moeten worden beperkt en tevens in beginsel 
altijd tijdelijk zouden moeten zijn. 

De andere mogelijkheid is, dat wij eerst nogmaals pleiten 
voor ons standpunt en wanneer dit, zoals vrijwel zeker moet 
worden geacht, opnieuw door de andere partners wordt afgewezen, 
voorstellen het transport niet gedetailleerd te regelen. 
Wij zouden dan, evenals bijv. voor het concurrent ieregime is 
geschied, moeten insisteren op het slechts opnemen in het 
Verdrag van é"é*n of enkele artikelen, waarin wordt gesteld, 
dat 
a) de gemeenschappelijke markt zich ook tot het vervoer uit

strekt ; 
b) de algemene economische bepalingen, ook op het vervoer worden 

to egepast. 
De uitwerking van deze beginselen op het gebied van het ver
voer zal nader moeten worden geregeld door de Raad van Ministers 
op voorstel van de Europese Commissie. 

De beslissing van de Raad van Ministers zou dan gedurende 
de eerste twee etappes met eenstemmigheid en later met gekwa
lificeerde meerderheid moeten worden genomen. Een dergelijke 
meerderheidsbeslissing houdt inderdaad het gevaar in, dat 
wij uiteindelijk toch zullen worden gedwongen de beginselen 
van de andere landen te aanvaarden. Anderzijds mag echter 
enige hoop worden gekoesterd, dat de Europese Commissie wel 
een voorstel in meer Europese geest zal doen. Daarbij zij 
eraan herinnerd, dat in elk geval naar Nederlandse opvatting 
een meerderheidsbeslissing van de Raad altijd conform het 
voorstel van de Commissie moet zijn en dat een beslissing, 
welke afwijkt van het voorstel van de Commissie slechts met 
unanimiteit kan worden genomen. 

Vermeld zij tenslotte, dat de Adviescommissie van de 
5ER nog de suggestie heeft gedaan om, wanneer slechts -.en 
kaderregeling in de boven uiteengezette zin zou kunnen worden 
verkregen, ook nog voor te stellen de instelling van een 
speciaal orgaan voor vervoers?angelegenheden, dat onder de 
verantwoordelijkheid van de Europese Commissie zou dienen 
te werken. Dit orgaan zou dan de instantie zijn, waarbij 
klachten zouden moeten worden ingediend, hetzij door rege
ringen hetzij door ondernemingen of organisaties van onder
nemingen zowel van verladers als van vervoerders, over het 
functioneren van het transport binnen de Gemeenschappelijke 
Markt. Dit orgaan zou dan gedurende de overgangsperiode op
lossingen voor de moeilijkheden aan de Europese Commissie 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2849



en de Raad van Ministers moeten voorstellen, welke terzake zo 
den moeten beslissen. 

Wij menen, dat een dergelijk orgaan weinig zou kunnen 
bijdragen tot de oplossing van de moeilijkheden op het gebied 
van het vervoer. In wezen moet de Europese Commissie het or
gaan zijn, dat de situatie bestudeert, de klachten onderzoekt 
en de voorstellen voor oplossingen doet. 
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Foto-Btz:H7826 e 

Hoofdstak \]_ Het "buitentarief 
De nota, welke in de Ministerraad van 10 december jl 0 

is behandeld, bevatte de volgende conclusies: 
T e Nederlandse delegatie ware te machtigen bij de verdere 
onderhandelingen te Brussel de eis, dat het gemeenschappe
lijke buitentarief bij het Verdrag inzake de gemeenschappe
lijk? markt in al zijn onderdelen wordt vastgesteld, te laten 
vallen en de formule van het rapport Spaak te aanvaarden, mits 
a. de decapitatiepercentages niet hoger worden bepaald dan 

5, 15 en 30 punten resp. voor grondstoffen, halffabrikaten 
en eindprodukten; 

b. een bepaling wordt opgenomen, die de garantie geeft, dat 
grondstoffen en halffabrikaten, die in de gemeenschap 
niet in voldoende mate worden voortgebracht, worden 
vrijgesteld van invoerrechten resp. niet overmatig worden 
belast; 

c. Art. 24 (ontwerp) volgens hetwelk de landen voor een 
bepaald gedeelte van hun importen uit derde landen de 
toepassing van het gemcenschappelijk buitentarief tijde
lijk kunnen uitstellen, gehandhaafd wordt." 

De Nederlandse delegatie heeft dienovereenkomstig 
gehandeld» 
Het hierboven onder c. bedoelde artikel is inmiddels door 
de Hoofden van Delegaties aanvaard, met enige andere artikeler 
van algemene strekking. De vraag, welk gedeelte van de 
importen uit derde landen onder de uitstelprocedure kan 
vallen is echter nog niet opgelost. 

Ter voldoening aan punt b. is een tekst voorstel inge
diend. Alle delegaties hebben te dien .anzien een reserve 
gemaakt. Dit is begrijpelijk omdat de betekenis van dit 
voorstel uitsluitend beoordeeld kan worden in het kader 
van een geheel van bepalingen omtrent de hoogte van het 
buitentarief. 

Dit geheel van bepalingen staat nog allerminst duidelijk 
voor ogen. Evenals de Nederlandse hebben ook, in het bij
zonder de Duitse en Franse delegatie voorstellen gedaan 
ter amendering van het in het rapport Spaak aanbevolen 
systeem. Deze voorstellen hebben betrekking op de volgende 
punten: 
1. In plaats van defeapitatie vóór de vaststelling van 

het rekenkundig gemiddelde zou een absoluut maximum 
van 3^ voor grondstoffen en van 10$ voor halffabrikaten 
gelden. Op eindprodukten zou echter noch decapitatie 
worden toegepast noch een maximum. 

2. Het feit dat het recht voor bep-alde posten is opgeschort 
zou bij de berekening van het rekenkundig gemiddelde 
buiten beschouwing worden gelaten; Voor deze posten 
zou dus het ingeschreven recht meetellen» Het gast hier 
vooral om gevallen, waarin de bescherming door middel 
van kwantitatieve beperkingen in plaats van tarief
voorschriften is gerealiseerde 
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3. Voor bepaalde andere tariefposten wenst men een af
wijkende wijze van berekening van het tarief, die 
praktisch tengevolge zou hebben dat het (lage ) Benelux 
tarief bij de vaststelling van het rekenkundig gemiddelde 
zou worden geëlimineerd. 

4. Elke staat zou gerechtigd zijn een aantal posten, 
in tot'.al niet meer dan li° van zijn invoer uit derde 
landen omvattende, uit te zonderen van de berekenings
procedure. Over deze posten zouden tariefonderhandelingen 
tussen de deelnerrende staten moeten plaats vinden. 
Indien deze onderhandelingen aan het eind van de eerste 
étappe niet tot overeenstemming zouden hebben geleid 
zou het recht voor deze posten worden vastgesteld op 
voorstel van de Europese Commissie door de Raad van 
Ministers met gekwalificeerde meerderheid. 

Ad 1. 
Het behoeft geen betoog dat de betekenis van dit voorstel 
in hoge mate afhankelijk is van de indeling der goederen 
in de categorieën grondstoffen, halffabrikaten en eind-

^ produkten. Deze indeling, waaraan door experts is gewerkt, 
is in zoverre nadelig uitgevallen, dat een aantal posten 
waarop Nederland een laag of in het geheel geen recht had, 
voorlopig als halffabrikaat, zelfs voor een goed deel als 
eindprodukt is geclassificeerd. Op zichzelf kan een maximum 
van 3% voor grondstoffen en van 10$ voor halffabrikaten 
gunstiger uitwerken dan een decapitatie vooraf van 5, resp. 
15» maar de indeling dreigt deze verbetering weer te niet 
te doen. Voor -en -antal posten is zelfs geen voorlopige 
overeenstemming omtrent de indeling bereikt en misschien 
ook niet bereikbaar. Over deze posten zouden dus in ieder 
geval onderhandelingen moeten plaats vinden. 

Ad 2 en 3. 
Teneinde de betekenis van deze voorstellen te kunnen be
oordelen worden thans lijsten opgesteld van de posten 
waarop zij betrekking hebben. De bijzondere berekeningswijze 
zou voornamelijk de organische chemische produkten, de 
organische kleurstoffen en plastics betreffen. Volgens in 
Brussel verkregen gegevens streven de Fransen hier naar 
een regeling, die voor deze goederen een minimum van 15 
en een maximum van 20^ zou inhouden. Om dit te bereiken 
schijnen zij daartegen bereid de anorganische chemische 
produkten alle als halffabrikaten, dus gebonden aan een 
maximum van 10$ te beschouwen* 

Ad 4o 
Dit voorstel lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, 
omdat het daardoor mogelijk zal worden nog te onderhandelen 
over posten, die bij de toepassing van de berekeningsformule 
onaanvaardbaar zouden blijken. Het is echter duidelijk, 
dat als ieder land ten volle van deze mogelijkheid gebruik 
zou wensen te maken, de hoogte van het buitentarief bij de 
ondertekening van het verdrag voor een belangrijk deel 
der invoergoederen onbekend zou zijn. Het gevaar hiervan 
is des te groter, omdat de onderhandelingen juist betrekking 
zouden moeten hebben op die posten, waarvoor de scherpste 
tegenstellingen bestaan. Dit geldt o.a. voor de aardolie-
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produkten, ruwe non-ferrometalen, rubber grondstoffen, 
grondstoffen voor de papierindustrie en kunstvezels. 
Al kan aan die onzekerheid wellicht niet geheel worden 
ontkomen, er zal in ieder geval naar gestreefd moeten worden 
haar tot zo gering mogelijke proporties terug te brengen. 
In hoeverre dit mogelijk is , kan pas beoordeeld worden 
als de lijsten onder 2 en 3 bedoeld bekend zijn. Dit is 
momenteel nog niet het geval. Eerst dan ook zal men kunnen 
bezien, of het nuttig zou zijn een lijst van onderhande-
lingsprodukten op te stellen, die bij het verdrag zou worden 
gevoegd en waarvan de onzekerheid bewust op de koop toe 
zou worden genomen. 

Is de positie ten aanzien van de industriële produkten 
dus nog zeer duister, het feit dat de problemen met 
betrekking tot het landbouwtarief ook nog geen stap nader 
tot een oplossing zijn gekomen (zie hoofdstuk 3) maakt 
het onmogelijk thans een advies te geven over de houding; 
die ter Ministerconferentie in afwijking van de op 10 
december jl. besproken instructie zou kunnen worden inge
nomen. Zodra mogelijk zal hieromtrent nader worden ge
rapporteerd. 
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Hoofds tuk 6 . De v r i j h e i c van h e t k a p i t a a l v e r k e e r in de 
G-emeenschappei_jke Markt 

Het t o t d u s v e r r e v.m Nederlandse z i jde ingenomen s t andpun t 
o v e r d i t onderwerp i s u i t e e n g e z e t i n b i j l a g e IV van de n o t a j 
w e l k e op 13 november 1956 aan de M i n i s t e r r aad werd g e z o n d e n . 
In h e r i n n e r i n g z i j g e b r a c h t d a t w i j van de in de d e f i n i t i e v e 
p e r i o d e t e b e r e i k e n v r i j h e i d ven h e t o n d e r l i n g e k a p i t a a l v e r 
k e e r w e n s t e n u i t t e z o n d e r e n h e t b e r o e p van b u i t e n l a n d s e 
o v e r h e d e n op onze k a p i t a a l m a r k t ; h e t b e g r i p o v e r h e d e n werd 
h i e r b i j i n ruime z i n o p g e v a t , i n c l u s i e f l a g e r e p u b l i e k r e c h t e 
l i j k e l i c h a m e n en i n c l u s i e f ondernemingen w e l k e van o v e r 
h e i d s w e g e b i j hun f i n a n c i e r i n g worden g e s t e u n d . V o o r t s w e n s 
t e n w i j v o o r a l l e vormen van k a p i t a a l v e r k e e r een door de 
Europese Commiss ie t e b e h e r e n c l a u s e de s a u v e g a r d e i n het 
V e r d r a g opgenomen t e z i é n , w e l k e n i e t a l l e e n van t o e p a s s i n g 
zou moeten kunnen z i j n op s i t u a t i e s van b e t a l i n g s b a l a n s m o e i 
l i j k h e d e n , doch ook op de b e d r e i g i n g van de b i n n e n l a n d s e 
w e r k g e l e g e n h e i d op l a n g e t e r m i j n en op v e r s t o r i n g e n (op k o r t e 
t e r m i j n ) van de b i n n e n l a n d s e k a p i t a a l m a r k t » Deze c l a u s e de 
s a u v e g a r d e zou ook de m o g e l i j k h e i d moe ten inhouden om, wan
n e e r h e t s p o e d e i s e n d e o f g e h e i m h o u d i n g v e r e i s e n d e k a r a k t e r 
d e r t e nemen m a a t r e g e l e n z u l k s zou r e c h t v a a r d i g e n ! autonoom 
r e s t r i c t i e s i n t e s t e l l e n ; de E u r o p e s e CommJssie z o u i n dat 
g e v a l a c h t e r a f h a a r g o e d k e u r i n g moeten v e r l e n e n . Wat t e n 
s l o t t e h e t tempo en de m o d a l i t e i t e n van de i n de o v e r g a n g s 
p e r i o d e t o t s t a n d t e b r e n g e n l i f b e r a l i s a t i e b e t r e f t , d i t zou 
d i enen t e worden o v e r g e l a t e n aajn de E u r o p e s e C o m m i s s i e . 

B i j de b e s p r e k i n g e n in Bru j s se l i s t h a n s a l l e r e e r s t ge
b l e k e n d a t men onder v r i j m a k i n g ^ van h e t k a p i t a a l v e r k e e r hoog
s t e n s wens t t e v e r s t a a n een a f s b h a f f i n g van h e t d e v i e z e n r e g i m e » 
E l k l a n d z a l d a a r e n t e g e n w e l h e t r e c h t behouden van t o e p a s s i n g 
van een r e s t r i c t i e v e n a t i o n a l e ^wetgeving ( e m i s s i e - c o n t r o l e e . d . y , , 
m i t s deze t o e p a s s i n g n o n - d i s c r i ^ i i n i t o i r i s . A a n g e z i e n N e d e r l a n d 
a l s e n i g e van de Zes een d e r g e l i j k e w e t g e v i n g n i e t h e e f t , verstf^rfc 
t e d i t de a r g u m e n t a t i e t e n gunsjte van onze d e s i d e r a t a . N i e t t e m i n 
konden deze d e s i d e r a t a n o g n i e t ; t e n v o l l e worden verwezen-li,jKt. 

T e r z a k e van de u i t s l u i t i n g ' van de o v e r h e d e n i s men thans 
b e r e i d een v e r d r a g s b e p a l i n g op t e nemen, w e l k e h i e r o p neerkomt 
da t openbare o f onde r shandse g u l d e n s e m i s s i e s h i e r te l a n d e , w e l k e 
bestemd z i j n om d i r e c t o f i n d i r e c t een b u i t e n l a n d s e s taat o f z i j n 
t e r r i t o r i a l e l a g e r e p u b l i e k r e c h t e l i j k e l i c h a m e n te f i n a n c i e r e n , 
t e a l l e n t i j d e onze g o e d k e u r i n g z u l l e n b e h o e v e n . Hoewel d i t m i n 
der ruim g e f o r m u l e e r d i s dan wij g aa rne hadden g e z i e n , s t e l l e n 
w i j v o o r deze fo rmule a l s h e t maximum h a a l b a r e t e a a n v a a r d e n . 

T e r z a k e van de c l a u s e de s a u v e g a r d e b l e e k men b e r e i d ten dele 
aan onze wensen t e g e m o e t ' t e komen. Met name wordt thans jtf'feend 
da t b e h a l v e b i j b e t a l i n g s b a l a n s m o e i l i j k h e d e n een c l a u s e de 
s a u v e g a r d e ook g e r e c h t v a a r d i g d i s i n h e t g e v a l van een v e r s t o r i n g 

. van de b i n n e n l a n d s e k a p i t a a l m a r k t . S l e c h t s de I t a l i a n e n maken op 
d i t punt een r e s e r v e . N i e t kan men z i c h v e r e n i g e n met onze wens 
v o o r de c l a u s e de s a u v e g a r d e v o o r w e r k g e l e g e n h e i d op l a n g e t e r m i j n . 
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De clause - sauvegarde wordt verleend door de Europese 
Commissie waarbij echter de Raad van Ministers het recht 
heeft deze mex een gequalificeerde meerderheid in te trekken 
of te wijzigen. 

Onze eis voor de clause d'urgence waarbij wij dus on-
middelijk zelf bepaalde maatregelen kunnen nementwelke dan 
alsnog door de Europese Commissie moeten worden goeïïgekeurc., 
werd door de andere delegaties, behalve de Franse, ongewenst 
geacht. Aangezien echter verstoringen van de binnenlandse 
kapitaalmarkt plotseling kunnen optreden, heeft een clause 
de sauvegarde zonder clause d'urgence weinig zin. Voorgesteld 
wordt om in ieder geval onverminderd aan ons standpunt inzake 
de noodzaak van een clause d'urgence vast te houden. 

Een algemeen punt, hetwelk nog een beslissing behoeft, 
betreft de procedure van liberalisatie van het kapitaalverkeer 
in de overgansperiode en de modaliteiten van dit verkeer. De 
Europese Commissie zal hieromtrent voorstellen aan de Raad 
van Ministers doenj Wat de wijze van Stemming betreft kan het 
volgende worden gesteld. 

In feite is de gehele regeling van het kapitaalverkeer 
in het Verdrag een "traité cadre" regeling geworden, waarbij 
in afwijking van het in de voorgaande Ministerraadsnota ingeno
men standpunt niet de Europese Commissie doch uiteindelijk de 
Raad van Ministers beslist. Hierbij gaat het om een zeer ge
compliceerde materie, waarbij voor de verschillende landen ge
heel uiteenlopende belangen in het geding kunnen zijn. Van 
Nederlandse zijde zal nimmer uit het oog mogen werden verloren 
dat ons land bij eerybpenstelling van. het onderlinge kapitaal
verkeer en door de ontwikkeling van zijn kapitaalmarkt en door 
de traditionele internationale gerichtheid van zijn beleggers 
en door de gedeeltelijk aan institutionele omstandigheden toe 
te schrijven relatief lage rentestand voor obligaties praktisch 
het enige land van de Zes is dat binnen afzienbare tijd als 
kapitaalbron voor de anderen in aanmerking zou kunnen komen. 
In feite is in deze materie mede het Nederlandse rentepeil en 
daarmede ook het huur- en loonpeil in het geding. Om deze re
denen stellen wij voor, voor de gehele overgangsperiode op 
unanimiteits beslissingen te insisteren. 

- Recapitulerend moeten wij dus met betrekking tot de vrij
heid van .iiti. kapitaal verkeer alleen nog vasthouden aan 

de opneming in het verdrag van een clause d'urgence, 
aan de|unanimiteit bij de beslissingen van de Ministerraad 
ter uitwerking en regeling van het kapitaal verkeer gedu
rende Ue overgangsperiode. 
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Hoofdstuk 7: 

BIJDRAGEN EN SLEUTEL VOOR HET NEDERLANDSE AANDEEL 

Voor wat de Gemeenschappelijke Markt en Euraton "betreft zullen van 
Overheidswege bijdragen van de volgende aard moeten betaald. 

a. In het administratieve budget van de Gemeenschap. Dit budget 
omvat zowel de kosten van het apparaat van de Europese Commissie 
als van de Raad van Ministers, de Assemblee, het Hof en de 
Sociaal Economische Advies Raad. 

b. De Investeringsbank. 
Het betreft hier de bijdragen in het door de staten in de eerste 
2% jaar te storten kapitaal ad 8 250 miljoen. Latere bijdragen 
der staten zullen in de vorm ^van leningen geschieden, waaraan 
een limiet ad 8 400 min is gesteld. 

c. Het readaptatiefonds. 
Terzake moge worden verwezen naar de nota aan de ministerraad over 
het Readaptatièfonds dd. 27 december j . 1 . Het is zeer moeilijk om 
voor de orde van grootte waar het hier om zou kunnen gaan een 
indicatie te geven. 

d. Pro Memorie zij vermeld een eventueel Investeringsfonds voor de 
Overzeese Gebiedsdelen. 

e. In hoeverre nog door de Gemeenschap bepaalde subsidies zullen 
worden verleend is op dit ogenblik nog niet te zeggen. In her
innering zij echter gebracht dat in het hoofdstuk over de Landbouw 
wel de mogelijkheid is voorzien van de instelling van speciale 
fondsen voor de landbouw. 

f. Euratom Begroting van de kosten van administratie, onderwijs, 
gezondheidsbescherming en de controle. 

g. Euratom Begroting vooi research en investeringen. 

T.a.v. deze bijdragen spelen twee vraagstukken. 

1. V/at zal de procedure moeten zijn waarbij deze uitgaven zullen wor
den vastgesteld? 

2 . Wat zal het aandeel van.¡íederland in deze uitgaven zijn? 

ad 1 . De uitgaven van de Gemeenschap zullen worden beslist door de 
Raad van Ministers op Voorstel van de Europese Commissis. De vraag 
doet zich daarbij voor of deze beslissing met unanimiteit moet worden 
genomen of dat een meerderheidsbeslissing de voorkeur verdient, 

In de Coördinatie Commissie bestond hierover geen overronstemming. 
Enkele leden, met name de vertegenwoordiger van Financiën, meende, dat 
het antwoord afhankelijk moet zijn van de soort der uitgaven en van de 
daarmede samenhangende onbekendheid van de omvang van dene bedragen. 

Andere leden gaven de voorkeur aan een meerderheidsbesiissing, ook voor 
die categorien waarvan de orde van grootte niet redelijkerwijze van te 
voren vast staat. Zij meenden dat conform de de algemene Nederlandse 
these geen land de mogelijkheid mag hebben door een veto bepaalde uit
gaven en activiteiten te blokkeren. 

Ten aanzien van deze kwestie zal de Minister*Raad een beslissing 
moeten nemen. In concreto gaat het hier om de onbekende bijdragen aan 
het readaptatièfonds en aan het research budget van Euraton nadat de 
va» de eerste vijf jaar voorgestelde 3 215 min. zullen zijn verbruikt. 

- ad 2 . -
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ad 2 . Het aandeel van Nederland in deze uitgaven,'zowel wat betreft 
de Gemeenschappelijke Markt als Euraton, zal in beginsel moeten wor
den <gebaseerd op het beginsel van de draagkracht. 

Het criterium op basis waarvan de verhouding van de draagkracht der 
verschillende landen kan worden vastgesteld is het nationale inkomen. 
Op basi3 daarvan zal Nederland's aandeel ongeveer 6j$> zijn, een cij
fer dat als concessie desnoods zou kunnen worden verhoogd tot Ter 
toelichting zij-vermeld, dat bijvoorbeeld ook de Nederlandse contri
butie aan de O.E.E.C. en de Raad van Europa in deze orde van grootte 
zijn, n . 1 . tussen en li». 
De volgende opstelling geeft hiervan een juiste indruk. 

Procentuele verhouding 

Basis voor Jaar B.L.E.U, Frank- Duits- Italië Neder- Totaal 
verdeelsleutel België Lux. rijk land land 
tussen de zes landen. 

1 . "Jqtale bevolking a) 1954 5.5 0.2 26 .7 31.4 29.6 6.6 ioo£ 

2 , Beroepsbevolking b) 1954 5.0 0.2 29.2 31 .4 28.7 5.5 ioo£ 

3 . Nationaal inkomen c) 1954 8.0 37.5 30.5 1 7 . 7 6.3 100$ 

4. O.E.E.C.-contributie 1954/5 8.2 0.3 37.7 29.6 1 7 . 5 6.7 100# 

5 . Raad van Europa " 1954 5.3 0.3 29.3 29.3 29.3 6.5 ioo?C 

Een tweede vraag is of ons aandeel in elk van de bovengenoemde cate
gorieën uitgaven hetzelfde zou moeten zijn of dat hierin verschil 
moet bestaan. 
Onze conclusie is dat het de voorkeur verdient voor alle categorieën 
uitgaven eenzelfde sleutel vast te stellen. Het draagkracht-beginsel 
lijkt n . 1 . zowel toepasselijk op administratieve uitgaven als voor de 
bijdragen aan de Investeringsbank, aan het readaptatiefonds en aan de 
research kosten van Euraton. Voor de uitgaven onder ad e is in dit 
stadium nog niet te zeggen of het criterium van de draagkracht rede
lijk zal zijn of niet. 0p dit punt zullen wij dus voorlopig ons stand
punt moeten voorhouden. 

V/ij zouden U dus willen voorstellen er mee accoord te gaan dat Neder
land in Brussel zich op het standpunt stelt het Nederlandse aandeel 
in de uitgaven, genoemd onder a t / m g (uitgezonderd e) op basis van 
onze draagkracht 6^fo dient te zijn. 
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Do onderhandelingen over de BaiVjUa T^urorSenne d'Invostissacent zijn 
thanc vrijwel afgesloten» Do naamsverandering — vroeger werd ran ?onds 
gesproken — betekent echter niet dat het ook in ieder ander ot>zicht is 
gelukt een orgaan te oreoren mot een sterk bancaire opzet, rraardoor de 
introductie op de kapitaalmarkten binnen en buiten europa sou worden 
bevorderd. Daarvoor dienden te voel concessies — veelal slechts om op— 
tipche redenen - te -'orden gedaan aan Italië en Frankrijk die in het 
statuut van de Bank het aceent van onderlinge financiële hulp naar vo
ren wildon bronnen. 

Hot is echter juist deze optiek die in omgekeerde zin ook voor de 
toekomstige kapitaalverstrekkers van zoveel belang zal zijn. Inmiddels 
is het eindresultaat aanvaardbaar. Slechts terzake de volgende punten 
dient de "ederlandae delegatie nog een standpunt te bepalen. 

1 . 71uanciori'.i... 

Oazien de nota aan de T'inisterraad d.d. 29 november, verklaarde 
de Zaad ziGh ermede accoord, dat het kapitaal van de Bank wordt gesteld 
op S 1000 min., waarvan S 2C min. initieel te storten. Voorts werd er-
node accoord gegaan dat de Bank tot een maximum van % 300 min. leningen 
bij de ledenlanden zou kunnen sluiten indien en naarmate niet op de ka
pitaalmarkten geleend zou kunnen worden. Deze bijdragen zullen pro rata 
volgens een bepaald schema verdeeld worden (punt 2 hieronder). 

In Brussel blijkt thans bij Frankrijk en België bereidhoid te bestaan 
deze bedraden te verhogen tot resp. £ 250 min, en S 400 min. Hierbij zal 
Duitsland zich aansluiten. De vraag rijst dus of ook ïïederlanu accoord 
met deze verhoging wil gaan. 

2. Participatie'in het kapitaal. 

Het voornenen blijkt in ürussel te bestaan hierbij opportunistisch 
.te werk te gaan, waarmede het Nederlandse aandeel op 8,65 !*• sou komen* 
Conform hoofdstuk 7 van deze nota ware van Nederlandse zijde het begin
sel der draagkracht aan te voeren. Dit leidt tot 6{; /£, 

3» Srjrsns telling der bestuursraad. 
Daar paritaire samenstelling wegens verzet der grote landen niet 

mogelijk bleek, wordt nu voorgesteld een Raad waarin Duitsland en Frank
rijk ieder 3 leden hebben, Italië 2 leden, de Beneluxlandsn tezamen 2 
leden en de Furopese Commissie 1 lid. De bedoeling is dus dat Frankrijk 
en Duitsland onderling paritair zijn en Italië en de Benelux eveneens 
(Luxemburg aanvaardt dit offer mede gezien zijn zeer geringe participar» 
tie in het kapitaal), (Totaal 11 leden). 

Echter is Italië hiermede niet tevreden en wenst ook 3 leden, In 
dat geval zou dan Luxemburg ook weer een lid moeten hebben (Totaal 13 
leden). 

Overigens geeft deze verdeling aanleiding tot minder gewenste var— 
houdingen. Zoovel bij 11 loden als bij 13 loden hebben Frankrijk en ItaliS 
met de Furopess Commissie de meerderheid. Bij 11 loden hebben voorts 
Frankrijk en Duitsland tezamen de meerderheid. Hierbij dient overwogen, 
dat alle beslissingen van dagelyko bestuur mot gowono meerderheid worden 
genomen. Hier ligt voor Fedorland de betekenis, hetgeen uit het volgende 
punt mede blijkt. 

4. Vrjlheid van toer; . ct d^ kapitaalmarkt. 
Het voorstal voor oen statuut bevat het voorschrift "La banque peut 

emprunter sur lo narché des capitaux d«un Ftat menbro dans Ie cadre des 
' dispositions legales s'appliquant aux Srnissicns intérieiires". 
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onbeperkte toegang tot zijn J c a p i ^ t u ^ ^ . u . 
daarentegon hun recht deze .vrijheid te beperken op g*ond van Ü , 
staande emissie—controles. 

Om in deze ongelijkheid te voorzien werd van Nederlandse zyde een tekst 
Ingediend, welke wezenlek dezelfde toestand, maar nu voor a l l e landen gelijk. 
VOor de Bank zou scheppen n . 1 . "La banquo peut er_r .• H U T : ^ y- Q - . - . 
ritaux d'ua V t̂at ronoro aveo l'a.ra'-;::\t inent de c--l-,-.i~oi''. ..ier . r -o?-£-
vocgd, dat ~ . ir. /• .•'}.: ..; jv:.;i.y3rd zzl worden "pour das raisons ia— 
pertantes"'. 

. Echter bleek deze tokst voor I t a l i ë — met erkennin.; van het probloer., dat 
voor Nederland bestaat — niet aanvaardbaar. Viel werd een compromis voorgesteld 
door aan de eerstgenoemde teks t toe te voegen, dat do Bank zich zal onthouden 
van het plaatsen van leningen of zijn plannen zal v.ljzigen, indien een land (en 
hot gaat hier on Nederland; aangeeft , dat d i t ernstige verstoringen op Zijn ka— 
pi taaimark t zal geven, Be bank zal dan deze verstoringen verblijden» 

Het i3 duidelijk, dat d i t ïïederland allerminst op voet van gelijkheid met 
de andere landen (w.o. I t a l i ë ze l f ) p l a a t o t , hetgeen ts neen spreekt daar Ne
derland het enige land i s mot een ins t i tu t ionee l goed georganiseerde k a p i t a a l 
markt en een t r a d i t i e van kapi taal export zomede oen lago rentestand in het k a 
der van het rentegamma heeft . Bovendien heeft ïïederland weinig invloed in de 
Raad van Bestuur, welke immers het bes lu i t een emissie to doen, neef't. Daarom 
dient onverminderd aan een goedkeuringsprocedure a ls bovenbedoeld to r/orden 
vast yehoudon. 

Door dg delegatie in te ne^er; stanununt. 

a) accoord kan worden gegaan met een s tort ing ad £ 250 min. en 3pecaale lenin
gen ad 2 40C' min, 

b) de p a r t i c i p a t i e dient op basis van draagkracht te worden bepaald. Dit l e i d t 
tot oen Nederlands aandeel van 6,5 fo. Bi t geta l kan a l s u i terste concessie 

. tot 7 verhoogd worden. 
c) accoord kan worden gegaan met bovenbedoelde verdeling van 11 plaatsen in de 

Bestuursraad, resp. oen uitbreiding tot 13 z e t e l s , du3 oen zetel neer voor 
I t a l i ë su alsnog een voor Luxenburg. 

d) De toegang tot de kapitaalmarkt dient gebonden te worden aan ttilMk'lB»iln&' van 
het betrokken land, waartoe een bepaling zoalo hierboven onderstreept werd 
aangegeven, in het Verdrag zou moeten worden o1 -enonen.' 

Uitdrukkelijk zy or op gewezen, dat de concessies sub (a) en (c) s lechts 
gedaan kunnen vordon indien aan de vereisten sub (b) en (d) i s voldaan. 
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