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uetrefti Enkele belangrijke punten inzake 

de onderhandelingen over de 
Gemeenschappelijke Markt. 

Ik heb zojuist de verslagen uit Brussel gekre
gen over de onderhandelingen gedurende de laatste dagen. 
Helaae is het nogal deprimerende lectuur. Toch zijn er 
een aantal punten van belang waarvoor ik mede naar aan
leiding van dit weekverslag nog even Uw aandacht wil 
vragen. 
1. Je verhouding van de Gemeenschappelijke »Iarkt tot 

de free trade area. 
De heer Spaak heeft over het gesprek in Londen 

geen optimistisch verslag gedaan in Brussel. Daarbij 
bleek, dat hij het Franse standpunt steunt, dat ook 
in de free trade area regelingen zouden moeten worden 
getroffen voor het régime spécial van Frankrijk, de 
associatie der overzeese gebiedsdelen en de sociale 
harmonisatie; dat voorts instituten met bevoegdheden 
nodig zijn en de landbouw er niet buiten mag blijven. 
Dit laatste punt is ook door de heer Benvenuti ge
steld als een conditio sine qua non voor Italiaanse 
deelneming aan een free trade area. Voorts heeft de 
heer Faure weinig enthousiast gedaan over de free 
trade area en o.a. gesteld, dat de Franse Regering 
beslist afwijzend staat tegenover de gedachten ont
wikkeld door de heer Mendes France. 

2« Speciale positie van Luxemburg. 
De Luxemburgers hebben thans het document inge

diend, waarin zij preciseren welke speciale regeling 
zij voor de Luxemburgse landbouw wensen. Deze houdt 
in handhaving der kwantitatieve restricties voor een 
aantal landbouwprodukten gedurende de hele ov«rgangs— 
jwriode; aan het eind van de overgangsperiode een be
slissing van de Raad van rlinisters mat gekwalificeer
de meerderheid over de handhaving, afschaffing of 
wijziging van het Luxemburgse régime. Voorts willen 
zij de voorkeurspositie van de Luxemburgse wijnen op 
de Benelux-markt gecontinueerd zien. Hun wijnen zijn 
namelijk niet onderworpen aan accijns in België en in 
Nederland; andere wijnen aijn dit wel. Zij willen, 
dat deze discriminatoire voorkeurspositie blijft be
staan. 

lijn persoonlijke reactie zou zijn hiermee 
akkoord te gaan, mits Luxemburg ons op het punt van 
de ponderatie wil steunen. 
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3. De landbouw. 
Hierover is zeer veel gesproken, maar ia wezen 

is men bet over alle principiële punten nog niet eens, 
behalve dat men nu geen bezwaar meer heeft tegen onze 
eis van de door de Gemeenschap te betalen restitutie 
bij export van hetgeen wij te veel betalen op de uit 
Frankrijk preferentieel ingevoerde grondstoffen. 

Vermeldenswaard is voorts, dat bij Frankrijk 
en Duitsland een zekere voorkeur scheen te bestaan 
voor de voorschakeling van de Assemblee voor de Raad 
van Ministers bij de uit te werken regelingen op het 
gebied van de landbouw. 

Wat de moeilijkheden betreft met het buiten
tarief op het gebied van ae landbouw is door de heer 
>xaas een wel interessant voorstel gedaan dat veel 
aantrekkelijks bevat. Hij heeft namelijk voorgesteld 
om de "buitentarieven op het punt van de landbouw niet 
reeds nu te regelen, doch deze te laten regelen te
zamen met de gemeenschapsregeling voor de verschil
lende landbouwprodukten, welke in de loop der jaren 
toch moet worden uitgewerkt. Voorlopig zouden de 
landen dan hun eigen thans bestaande buitentarief 
houden. Vellicht zit hierin voor ons een "last line 
of retreat". Op Landbouw was men evenwel niet erg 
gerust hierop, omdat men meende dat dit onvoldoende 
zekerheid voor een laag tarief bood. Zelf zou ik 
overigens een iets radicaler oplossing prefereren, 
welke ik hieronder nog nader uiteen zal zetten* 

4» Het verkeer. 
Op het gebied van het verkeer zijn wij een heel 

eind gekomen in de richting van de door ons gewenste 
oplossing. Een groot aantal vervelende bepalingen 
zijn er uit en er is thans een artikel, dat de be
ginselen van de Gemeenschappelijke Markt ook voor het 
transport zullen gelden. '.lleen van Duitse zijde is 
nog hevig verzet, omdat Minister Seebohm heeft laten 
weten, dat hij persé te allen tijde de mogelijkheid 
wil behouden "Seehafenausnahmetarife" te behouden en 
te kunnen manipuleren. Deze gedachte is natuurlijk 
niet helemaal in de geest van de Gemeenschappelijke 
Markt. 

5« l>uitentarief. 
Deze zaak zit zo vast als een huis en men is 

op Handel en Nijverheid thans zeer bezorgd. 
6, Investeringsbank» 

Niemand wenste te aanvaarden, dat wij maar 
k T$> van het kapitaal zouden betalen. De heer Spaak 

- *M 
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zal aan de uinister3 voorstellen, dat Nederland en 
België elk $ 86,5 min betalen tegen Italië % 225 niln 
en Duitsland en Frankrijk ieder i 300 min. Wij staan 
hierin alleen. 

/ij staan ook alleen met onze bezwaren tegen 
de verdeling van de adminieürateurzetela. Het voor
stel van de heer Spaak zal zijn: Duitsland, Frank
rijk en Italië ieder 3» de Deneluxlanden samen 2 en 
de Europese Oommissie 1 zetel. 3r wordt dan bij ge
wone meerderheid beslist. .ij wensen, dat de Benelux-
landen 3 zetels hebben. 

Ik sprak hierover met de heer Van Lennep. Cnze 
conclusie was, dat wij in -reen geval met de | 86,5 
min akkoord moesten gaan, snaar desnoods wel met die 
zetelverdeling. De overweging hierbij is, dat wij 
toen alleen maar moeten betalen en ook met één zetel 
meer toch nog weinig zullen kunnen tegenhouden en 
bereiken. Wij moeten daarom onze financiële bijdrage 
tot het redelijke minimum beperken. 

7. Ponderatie en de Nederlandse bijdrage. 
Bij de Investeringsbank is natuurlijk weer 

zwaar over het verband van deze twee vraagstukken ge
sproken. Alle 5 landen zijn nu wat de ponderatie 
betreft definitief akkoora met een verdeling 4 : 4 ) 4 
2 : 2 : 1, waarbij de gekwalificeerde meerderheid 
12 stemmen bedraagt. De heer Homan meldt, dat de 
andere delegaties het zeer inconsequent achten van 
Nederland, dat wij enerzijds niet meer dan 6i$> willen 
bijdragen, maar anderzijds v/el meer stemmen willen 
hebben. Naar mijn mening moeten wij daar tegenover 
de volgende redenering stellen. De ponderatie wenst 
men bij meerderheidebeslissingen, welke beslissingen 
voor het grootste deel regelingen tot onderwerp heb
ben, waarbij vitale Nederlandse belangen in het spel 
zijn. Om deze redenen vinden wij het onaanvaardbaar, 
dat een stemmenverhouding 3 * 3 zou kunnen worden 
geconstrueerd als gekwalificeerde meerderheid, indien 
de eerste 3 van de grote landen afkomstig 1*. Daar
naast worden soms met gekwalificeerde meerderheid 
plus ponderatie beslissingen genomen over financiële 
bijdragen. Aangezien wij nu eenmaal - ik vind het 
zelf nog steeds heel ongelukkig - akkoord zijn gegaan 
met meerderheidsbeelissingen over financiële bijdra
gen, zou er wellicht iets voor te zeggen zijn in deze 
gevallen de stemmenweging te binden aan het percen
tage dat men bijdraagt. Mot andere woorden, wij er
kennen alleen enig verband tussen ponderatie en bij
dragen voor die onderwerpen waar het inderdaad gaat 
om financiële bijdragen. In alle andere gevallen 
moet de eventuele ponderatie op haar eigen meritoo 
worden beoordeeld. 
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8. Positie issemblé». 
De Italianen hebben een voorstel ingediend, 

dat er op neerkomt, dat binnen 5 jaren een regeling 
moet zijn uitgewerkt en daarna binnen een jaar 
worden toegepast over de directe verkiezingen van 
de Assemblee. Ik vraag mij af of onze Ministerraad 
hierover een uitspraak heeft gedaan. Moeten wij in 
ons afwijzend standpunt volharden? 

9» De mogelijkheid van arbitrage. 
Jen nieuw institutioneel monstrum is bezig 

zijn kop op te steken, namelijk de mogelijkheid van 
arbitrage in de gevallen dat de Regeringen het niet 
eens worden in de Raad van Ministers. De figuur van 
arbitrage deed voor het eerst haar intrede in de 
gecompliceerde regeling voor de overgang van de eer
ste naar de tweede étappe. Hij is thans ook reeds 
geopperd voor de landbouw, namelijk voor het geval 
geen eenstemmigheid zou worden bereikt over de ge
meenschapsregelingen, welke de nationale regelingen 
moeten vervangen. Voorts herinner ik U aan het 
idee van onze eigen Ministerraad om over het buiten
tarief door arbitrage te laten beslissen, indien de 
Ministers het niet eens zouden worden. 

~e heer Riphagen zou hierover nog een aanteke
ning schrijven. Ik geloof echter, dat wij goed doen 
deze dubieuse figuur weer te laten vallen. Is de 
3uropese Commissie niet de aangewezen instantie om 
over allerlei beleidszaken te beslissen, indien de 
Regeringen het niet eens worden? Voorts is er altijd 
nog de mogelijkheid van een beroep op het Hof. 

10. overzeese gebiedsdelen. 
Hierover is herhaalde malen gesproken. Om te 

beginnen hebben de Duitserc nu officieel nun stand
punt naar voren gebracht, dat bovendien in een stuk 
artikelsgewijs is gepreciseerd. Ik breng Ü de voor
naamste elementen in herinnering. 
a. Wel de eigen grenzen openstellen voor de overzeese 

produkten, maar niet bereid tot een contract op 
lange termijn of preferentie. Zij vinden dit ook 
economisch onzin en aanvaarden ook geen Staats-
handel* 

b. Ad-hoc regelingen over de verhouding tuséen de 
Gemeenschappelijke Markt en elk der overzeese ge
biedsdelen afzonderlijk, waarbij ook de autoritei
ten van die overzeese gebiedsdelen akkoord moeten 
gaan. 

e. Ten aanzien van de investeringen allt>en bijdragen 
in de sociale infrastructuur (bijv. scholen, 

- ziekenhuizen -
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ziekenhuizen, opleidingsinstituten, modelbedrijven) 
en bij de economische infrastructuur meedoen aan 
ad-hoc projecten. 

De heer Faure neeft geinsisteerd op de preferen
tie sub a, is voorbij gegaan aan het punt sub b en 
achtte de opzet sub c onaanvaardbaar. De argumenta
tie waarmee hij het laatstgenoemde punt afwees, is 
interessanti aanvaarding van de Duitse opvatting 
zou aan die overzeese gebiedsdelen de indruk kunnen 
geven, dat het europa slechts zou gaan om projecten 
waarbij het zelf belang heeft! 

De Italiaan heeft toch nog tamelijk veel bezwa
ren zowel voor de met Italië concurrerende importen 
van agrarische produkten uit die overzeese gebieds
delen en de openlijke verplichting tot de financie
ring van de infrastructuur. Dit laatste wil men op 
meer gecamoufleerde wijze tot uitdrukking brengen. 

Alle delegaties hadden bezwaar tegen de franse 
eis om de vrijheid van vestiging van onze bedrijven 
in die gebieden te koppelen aan de bijdragen aan de 
investeringen. Frankrijk .11 namelijk onze bedrijven 
pas toelaten, nadat wij daar flink hebben geïnves
teerd. 

Tenslotte heeft de heer Faure nog eens beves
tigd, dat Frankrijk niet genoegen kan nemen met 
intencLe-verklaringen, maar concrete verbintenissen 
wenst en in de tweede plaats dat de bereidheid van 
Frankrijk over te gaan tot de tweede étappe mede be
paald zal worden door het bedrag dat wij zullen heb
ben bijgedragen aan de investeringen. Hiervoor wenst 
Frankrijk, zoals bekend, een unanieme beslissing van 
de Ministers. Op dit punt kom ik dadelijk terug. 

11. Commentaar op de eisen, welke 4 Franse oud-premiers 
in de Resolutie van de Franse Assemblee zouden willen 
opnemen. 

Hoewel de inmiddels aangenomen Resolutie van 
de Assemblée deze punten niet bevat, kunnen wij zeker 
aannemen, dat deze punten wel leven in de breinen 
der Franse Parlementsleden. 

In de eerste plaats de eis van de volledige 
harmonisatie van sociale lasten. Ik neem aan, dat 
wij deze waanzinnige eis blijven afwijzen. In de 
thans door de Hoofden der delegaties aanvaarde tekst 
over de harmonisatie staat een bepaling, waarvan ik 
hier de letterlijke tekst geef: 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent 
notamment de la nécessité de promouvoir l'amélio- I 
ration des conditions de vie et de travail de la 
main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le 

• progrès. 
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progres. Elles estiment ou'une telle évolution 
résultera tant du fonctlonnement m&me du maren! 
eommun, qui favorisera 1•harmonisation des sy sternes 
sociaux, que des procédures prévues par Ie présant 
Traité et du rapprochement des dispositiona lé^is-
latives et admlnistratives. 

Deze tekst lijkt mij ongevaarlijk. 
In de tweede plaats wensen zij uitsluiting van 

elke mogelijkheid van dumping. Hiermee zullen zij 
wel bedoelen, dat wij niet in Frankrijk lager mogen 
verkopen dan bijv. in Nederland. In het ontwerp
verdrag is reeds een bepaling voorzien, dat onderne
mingen niet mogen discrimineren naar nationaliteit. 
Ik denk, dat dit dus voldoende is gedekt. 

Verder worden de U bekende eisen gesteld met 
betrekking tot de landbouw, de overzeese gebieden en 
de overgang naar de tweede étappe. 

Tenslotte is er de voorwaarde, dat de Gemeen
schappelijke Harkt alleen mag gelden voor de natio
nale bedrijven. Tijdens de onderhandelingen is het 
hun niet gelukt een dergelijke clausule in het Ver
drag te krijgen. Als ik goed ben ingelicht zou aan
vaarding ervan betekenen, dat de Gemeenschappenjke 
Markt niet zou gelden voor de Amerikaanse ondernemin
gen in ons land, noch ook bijv. voor de Amerikaanse 
autofabrieken in België. 

12. r>e specifieke Franse eisen en de overgang naar de 
tweede étappe. 

Zou het goed^yn ten behoeve van M naast de 
Statements over de -mejgpillende onderwerpen ook een 
soort algemene inleiding op te stellen, waarvan de 
teneur dezelfde is als van de nota voor de Minister
raad? In een dergelijke inleiding zou vooral ook het 
verzwakken van de Europese Oommissie en de onaantrek
kelijkheid van de meerderheidsbeslissingen in de 
Ministerraad - het gevaar van de "coalition dee 
intéréts - gesteld kunnen worden. In deze inleiding 
zou voorts ook nog weer eens gewezen kunnen worden 
op het feit, dat de Fransen tot nu toe hebben ge
steld, dat zij de aanvaarding van de overgang naar 
de tweede étappe afhankelijk willen maken van hun 
oordeel of de andere landen 
1° voldoende hebben gedaan aan de sociale harmonisa

tie - en dit terwijl zij zelf door middel van hun 
régime spécial zich het recht voorbehouden de 
zelfde sociale lasten, welke wij moeten verhogen, 
w#er te restitueren bij de export ook naar de 
partnerlanden —| 
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2° voldoende preferentie hebben gegeven aan hun laad-
bouwsurplusprodukten - en dit terwijl zij zelf hua 
import uit de partnerlanden nog volstrekt autonoom 
mogen reguleren -; 

30 voldoende hebben bijgedragen aan de investeringen 
in de overzeese gebiedsdelen - en dit terwijl aeze 
gebieden nog nauwelijks zullen zijn opc-ngssteld 
voor onze produktie —. 

In wezen komen deze eisen er op neer, dat Frankrijk 
eerst zelf zal beoordelen of het genoeg economische 
voordelen van de partners heeft verkregen, voordat zij 
bereid zijn om verder te gaan, zonder dat daarbij 
echter de anderen enige zekerheid hebben, dat voor 
hen bevredigende regelingen tot stand komen. 
Zou het uitermate krasse karakter van deze eisen 
niet in het licht kunnen stellen? 

Tenslotte heb ik mij afgevraagd of niet ook ffij 
deze overgang naar de tweede etappe als een soort 
laatste plechtanker zouden moeten aangrijpen om niet 
in de stroom van een uiterst gevaarlijk verdrag te 
worden meegesleurd. Immers, de kans dat onze minimum 
eisen conform de Ministerraadsnota worden aanvaard, 
lijkt mij uiterst gering; anderzijds kunnen wij toch 
de Franse eisen plus de ponderatie plus de k 10^ 
bijdrage ook niet aanvaarden. Zou de uitweg daa S O M 
zijn, dat wij eisen, dat vóór het eind van de eerste 
étappe de landbouw, het verkeer, het buitentarief, 
de overzeese gebiedsdelen, het kapitaalverkeer bevre
digend zijn geregeld voordat wij naar de tweede étappe 
willen overgaan? Wij hebben dan 4 jaar om allerlei 
zaken uit te werken/^waarin wel de tarief verlaging 
begint, de organen worden ingesteld en de aansluiting 
met de free trade area kan worden gemaakt. 

23-1-1957 
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