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Verslag van de vergadering van de Coördinatie Commissie 
voor de Integratie en de Vrijhandelszone op 25 septe™-
ber_1957i 

1. Personeelskwesties. 
De Voorzitter vangt aan met de bes;.rekin~ van 

een aantal problemen in verband met de personeels
voorzieningen in EEG en Euratom. Hij releveert de 
problemen met betrekking tot de selectie van goede 
functionarissen voor het apparaat van de EEG en 
Euratom, het personeelsstatuut van EEG en Euratom, 
de organisatie van het apparaat van deze gemeen
schappen en de rechtspositie van Nederlandse amb
tenaren in dienst van internationale organisaties. 

Op verzoek van de Voorzitter zal de heer 
Pock zich belasten met het opstellen van een rapport 
over deze problemen. Het rapport zal zo spoedig 
mogelijk aan de Coördinatie Commissie worden uit
gebracht. De heer Pock zal zich niet bezighouden 
met de vraag welke personen voor welke posities 
in aanmerking zouden kunnen komen. 

In verband hiermede merkt de Voorzitter nog 
op dat, hoewel de uiteindelijke beslissing over 
de personeelsbenoemingen bij de Europese Commissie 
en de Euratom Commissie ligt, van Den Ha g uit een 
grotere invloed op de benoemingen moet worden uit
geoefend dan bij de K.S.G. tot nog toe het geval 
is geweest. V/ij zullen ons aan de mores der andere 
landen moeten aanpassen. 

De Voorzitter wijst er nog op dst niet alleen 
rekening moet worden gehouden met onze specifieke 
nationale belangen (zoals bijv. landbouw en trans
port), maar ook met de personen die beschikbaar 
zijn. 

De heer Van der Lee wijst op de moeilijkheid 
dat wij nog niets weten omtrent de opzet der organen. 
Belangrijk is bijv. of er een Secretaris-Generaal 
zal komen die de administratie onder zich krijgt en 
die de beslissingen van de Europese Commissie zou 
kunnen voorbereiden. 

2. Zetel EEG - Euratom - K.S.G. 
Minister Bech zal practisch zeker de ver

plaatsing van de zetel van de K.S.G. uit Luxemburg 
vetoën. Hij zal zich daarbij onder meer beroepen 
op het feit dat Luxemburg destijds werd gekozen, 
om/lat de Belgen Brussel als zetel afwezen. 

De Voorzitter acht de concentratie der ver
schillende instituten in één stad van het grootste 
belang. Zouden EEG en Euratom echter in Parijs ge
vestigd worden - hetgeen de Engelsen vanwege de 
band met de in het kader van de OEES op te richten 
Vrijhandelszone wenselijk achten - dan zou dit z.i. 
het grote gevaar meebrengen dat de Franse ambtenaren 
onder een te grote pressie van hun nation-le poli
tiek komen te staan. 
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Als men bovendien nog in het oo<- houdt df,t de Duitsers 
tegen Parijn als vestigingsplaats zijn, dc*n moet, 
volgens de Voorzitter, vestiging der instituten in 
Parijs bijna prohibitief geacht worden. Langs deze 
lijnen redenerende meent hij dat vestiging van de 
EEG en Euratom in Luxemburg hot ov.r r¿ is. 

Over de eventuele vestiging van het Eof in 
Een Haag zijn door de Ministerraad in tegeustelling 
tot de geruchten geen beslissingen genomen. Ee Voor
zitter hecht persoonlijk echter geen groot belang aan 
de vestiging van een der instituten in Eederland en 
meent dat wij onze aandacht meer op de personeels-
benoemingen moeten richten. 

De heer Riphagen merkt op dat ten inzien van 
het Hof decentralisatie gewenst is, omdat hierdoor 
een te nauwe band tussen leden van Commissies en 
de Hoge Autoriteit enerzijds en die van hrt Hof 
anderzijds voorkomen wordt. 

E.E.ü.-commissie. 

Op 2 oktober a.s. vindt een bespreking met de 
S.E.li.-commissie voor de Integratie en de Vrijhandels
zone plaats. Ee heer Fock merkt op dat hij, evenmin 
als iemand van ?inanciè*n, aanvankelijk W L S uitgenodigd. 
Ee heer Verloren van Themaat zal met het Secretariaat 
van de E.E.ü..-commissie oontact opnemen dat dit 
in het vervolg geschiedt. 

Conventie voor spekkie zekerheid van migrerende ar
beiders . 

Op voorstel van de heer Linthorst Homan zal de 
heer Van der Ven van het Ministerie van üociale Zaken 
van regeringszijde deelnemen aan de bijeenkomst van de 
leden van de werkgroep Gemeenschappelijke Markt van de 
Interim Commissie met de regeringsvertegenwoordigers 
over de finelisering van de Europese Conventie betref
fende sociale zekerheid van migrerende arbeiders. 

Groep douane-experts. 

De heer Van Alphen van Hnarciëh en een vertegen
woordiger van Handel en Nijverheid en eventueel van 
Landbouw zal voor Nederland zitting nemen in een 
groep douane-experts in Erussel. 

Memoranda van Ghana en Cantid?-. 

Ee beantwoording van de memoranda van Shana en 
Canada zal in de Interim Commissie worden besproken . 
De beantwoording zal in voorzichtige woorden moeten 
worden gesteld. Bovendien moet afgesproken >,oiden dat 
afwijkingen van het gemeenschappelijk ant,oord uiter
aard toegestaan zijn, doch dat de Interim Cotuiuiesie 
hierover tevoren wordt ingelicht. Het Duitse antwoord 
aan India bleek door bepaalde wijzigingen veel aiilder 
uitgevallen te zijn dan de overeengekomen tekst. 
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7. liberalisatie para-nucleaire produkten. 
Inde OEES is voorgesteld tot volledige liberali

satie van de ptxa-nucleaire prod akten over te gaan. 
Aanvankelijk hadden de Euratom-landen, met uitzo nierin 
van frankrijk, hiertegen geen bezwaar omdat de vijf 
hun intra-Suropese handel in para-nucleaire produkten 
reeds grotendeels van kwantitatieve beperkingen bevrijd 
hebben. In Brussel bleek echter dat frankrijk bezwaren 
heeft tegen een liberalisatie waarbij frankrijk - op 
grond van betalingsbalansmoeilijkneden - in een uit
zonderingspositie zou komen. Nederlands p.-rtners in 
Euratom konden het vervolgens eens worden over een for
mulering volgens welke de Zes zich bereid verklaren 
te bestuderen of een vervroegde harmonisatie van het 
buitentarief op deze para-nucleaire produkten mogelijk 
is - een harmonisatie welke volgens het Euratom-verdrag 
aan de liberalisatie van het onderlinge verkeer van de 
Zes vooraf moet gaan. Nederland heeft in Brussel 
tegen deze formule reserve aangetekend. Thans wil Neder
land proberen met een constructief voorst-el te komen 
volgens hetwelk de Zes de OEES-beslissing tot libera
lisatie aanvaarden met dien verstande dat de nog ont
brekende liberalisatie voor wat hen betreft gereali
seerd zal worden volgens de relevante bepalingen in 
het Euratom-verdrag. 

De Voorzitter attendeert de vergadering op het 
belang van dit probleem, niet vanwege de materiële 
betekenis ervan, m; ar omdat onze houding tegenover 
Frankrijk op dit punt een precedent kan scheppen. 
Vermeden moet namelijk worden dat, indien vijf van de 
Zes landen een liberaal regime kunnen voeren in de 
OEiiS, het zesde land, i.c. Frankrijk, in zijn restric
tieve politiek gevolgd zou worden. 

8. Be Ho»;e autoriteit in de Interim Commi&i-je. 
Op voorstel van de heer Linthorst Homan zal 

Nederland zich niet verzetten tegen toelating van een 
vertegenwoordiger van de Hoge Autoriteit tot de werk
groep Gemeenschappelijke Markt van de Interim Commissie 
wanneer hier over Vrijhandeltzoneproblemen gesproken 
wordt. Een nauw contact tussen Koge Autoriteit en 
Interim Commissie is noodzakelijk, omdat de Ho^e auto
riteit over de positie van kolen en eta 1 in de Vrij
handelszone rapport moet uitbrengen. 

9. Engels memorandum over overzeese Kebiedsuelaa . 
De Engelsen hebben een memorandum ingediend waarin 

wordt uiteengezet dat de Britse overzeese gebiedsdelen 
ernstig nadeel zullen ondervinden van bepaalde voorzie
ningen in de EEG, met name op het punt van het buiten
tarief op sommige koloniale produkten. tiet memorandum 
merkt op dat in het GATT een waiver zul aioeten worden 
aangevraagd voor de bepalingen betreffende de overzeese 
gebiedsdelen. De EEG-partners worden verzocht de ecnade 
te r itigeren. Ons air. voord in de Interim Commissie 

.oeten zijn dat .ssociatie van deze overzeese 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2851



gebiedsdelen de beste methode ' is om genoemde be
zwaren op te heffen. Hoewel verschillende aanwezigen 
het eens zijn dat de bepalingen betreffende de over
zeess gebiedsdelen een waiver in het GATT vereisen, 
zullen wij het gemeenschappelijk, standpunt van de 
Zes moeten blijven verdedigen dat associatie der 
overzeese gebiedsdelen e e n vorm van een Vrijhandels
zone is. Hierbij aansluitend kan worden gesteld, 
dat de Engelsen zich moeten realiseren dat de V r i j 
handelszone die zij wensen, welke vorm die ook 
moge aannemen, evenmin overeenkomstig het GATT zal 
zijn. 

10, peens memorandum over landbouwconfercntie• 

De lenen hebben eer. memorandum ingediend waarin 
zij v e r z o e k e n d e e l te mogen nemen ai.n de landbouwoon-
ferentie van de Zes. De heer Van der Lee licht toe dat 
de Deense Minister van Buitenlandse Handel Krag tijdens 
een bezoek van een Deense Iandbouwdeleg&tie in Den Haag 
onlangs een gelijkluidende vraag heeft gesteld atn 
Liinister Liansholt. Minister kansholt heeft, refererende 
aan een desbetreffende beslissing van de Interim Com
missie, geantwoord dat deelneming door de Denen aan 
deze landbouwconferentie zonder deelnaae a n de EEG 
zelve onaogelijk ie. je Voorzitter verzoekt de heer 
Linthorst Hosi&fi bij de Duitsera in de Interia Commissie 
te informeren of hut verhaal van Minister -."ra0 juiat 
is dat hem in Donn deelname a:.n de landbouwconferentie 
toegezegd zou zijn. De Vcorzitter vermeiet nog dat 
naar de mening van de heer Jomm-rfelt van iut Noorse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, welke nem onlange 
een bezoek bracht, d s Denen aan de Gemeenschappelijke 
Markt zullen deelnemen indien de Vrijhandelszone mocht 
mislukken. De Heer Sommerfelt bleek overigens weinig 
fiducie in de Noordse Unie te hebben. 

1 1 . Document van de heer Cnoy. 

Op verzoek van de Interim Commissie heeft haar 
Voorzitter, de heer ünoy. een document over de V r i j 
handelszone vervaardigd w a a r i n d e verschillende stand
punten nog eens uiteen worden gezet. De vergadering 
heeft ernstige bezwaren tegen inhoud en strekking van 
het document. Het Nederlandse standpunt komt er niet in 
tot uitdrukking en bovendien neigt het dooument te 
veel naar het Franse standount. De opzet is ook zodanig 
ds,t annotaties en wijzigingen er geen acceptabeler 
verhaag van kunnen maken. Dientengevolge zal de heer 
Linthorst Homan zich dienen te verzetten tegen iedere 
poging dit stuk al don niet geamendeerd als geaeen-
echappeligk dooument in Parija ter tafel te brengen. 
Mocht men «en document voor Parijs wensen dan zal 
Nederland zijn eigen memorandum hiertoe moeten voor
stellen en in els geval moeten elaen dat het Neder
landse document in Parlja mede ter tafel komt. 
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De heer Linthorst Homan benoeft niet aan te dringen 
op een vergadering van de Sinistere van de > s een 
aantal dagen voor de aanvang van de OSIS-conferer.tle, 
doch behoeft zien hiertegen ook niet te verzetten. 
Veel waarde zal een dergelijke conferentie niet hebben 
omdat een gemeenschappelijk standpunt op dit moment 
waarschijnlijk onmogelijk is. 

Over de komende besprekingen in het verband 
van de Zes geeft de Voorzitter de volgende tactische 
richtlijnen aan. 

De Franse houding t.o.v. de Vrijhandelszone 
en recente ï'ranse uitlatingen bevestigen dat v.ij rekening 
moeten houden met Franse neigingen tot protectionisme en 
tot overheersing van de EEG-partnere. Zo heeft Linister 
Pineau onlangs de ambassadeurs van de Vijf "geru-t ge
steld" dat hij tijdens zijn oezoek aan een «aantal Zuid-
amerikaónse landen namens de Zes geerroken heeft. Ook 
de opmerking van de heer «.arjolin in de Interim Commissie 
dat wij t.a.v. de Vrijhandelszone in Parijc beter ge
zamenlijk "neon" kunnen zeggen dan een verscnillsni stand
punt innemen, wekt bezorgdheid. Van de andere partners 
van de Zes schijnt Nederland, althans in de nabije toe
komst, weinig steun te mogen verwechten. Ie Duitsers 
fluisteren dat zij her met ons eens zijn, ioch bij de 
onderhandelingen is tot nog toe gebleken dat zij uit 
politieke overwegingen Frankrijk meestal gelijk geven. 
De Italianen zijn het bijna altijd met de ïraaeen eene. 
De Belgen mogen in Benelux-veroand soms met de Kederlanaee 
visie instemmen, tijdens ae bespreningen in het 
van de Zes staan zij vaak dicht bij de Sransen.: cn derge
lijke solidariteit met de Fransen kan gevaailijk zijn 
voorzover de gedachte van de Gemeenschappelijke :/.<-rkt 
ten offer zou vallen aan de nationale en protectionis
tische tendensen bij d e Fransen, Daarom zullen wij er 
ons op moeten voorbereiden dat wij in de komende maanden 
zo niet jaren in het gezelschap van de Zes in een uit
zonderingspositie zullen staan. Dit betekent o.m. d at 
vlj meer dan voorheen moeten onderhandelen en mineer 
dan in het verleden moeten overlegden. Logen wij ia het 
verleden de Fratsen verweten hebben dat zij onduidelijk 
en onredelijk waren, erkend moet worden dat de Fransen 
met deze taotiek veel bereikt hebben. ïen zelfde tactiek 
zal Nederland, met name bij de besprekingen over de 
Vrijhandelszone,in EEG-verband moeten volgen, fco moeten 
wij er niet tegen opzien in deze gespreKKen "lastig" te 
zijn en moeten wij ons evenmin uitsloven om te komen tot 
een geforceerd gemeenschappelijk standpunt, dat de kans 
op een vergelijk m t de nlet-Zes geringer maakt. Nagenoeg 
de enige reden waaromde Fransen de Vrijhandelszone nog 
zouden verlangen moet gezocht worden in hun wens een 
breuk met de engelsen te vermijden. Wij moeten daarom 
trachten de Engelsen met ons standpunt mee tekrijgen en 
mede daardoor de Fransen tot andere gedachten te brengen. 
Tactisch heeft een dergelijke houding van onze zijde 
bovendien het voordeel dat zij het de Fransen moeilijk 
zal maken om in Pari je de engelsen in een positie te 
manoeuvreren waardoor een mislukking van de Vrijhandels
zone aan de angelsen geweten zou kunnen worden. 
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Deze tactiek t.o.v. de Fransen tijdens de 
onderhandelingen betekent niet dat wij uiteindelijk 
niet n?*ar een compromis moeten streven dat voor allen 
acceptabel is. In het verdrag van de Vrijhandelszone 
zelve moeten de fransen niet in een uitzonderingsposi
tie v/orden geplaatst. Dit zou niet alleen uit solida-
riteitsoverwegingen niet gewenst zijn,doch zou ooi 
vermeden moeten worden omdat alleen indien de frimiUHI 
als volwaardig lid aan de Vrijhandelszone deelnenen, 
enige invloed op hun beleid ken worden uitgeoefend. 
De Voorzitter vermoedt overigens dat het maximum dat wij 
inde Vrijhandelszone momenteel kunnen bereiken een 
afbraak volgens OEES-prooedure is. Uit betekent dat de 
landen zich alleen zouden kunnen binden om gedurende 
een eerste etappe - overeenkomstig de Cr-regels - af 
te breken. Het ie dan nog de vraag of in ïarijs tot 
een vaste eindtermijn kan worden overeen gekomen. 

12. Bezoek van Staatssecretaris san staatssecretaris 
Hallstein. 

Staatssecretaris Hallstein heeft.de heer Van 
der Beugel in een persoonlijke brief verzocht met hem 
over de Vrijhandelszone van gedachten te wisselen voor
dat de Ministersconferentie op 16 oktober aanvangt. 
De heer Van der Beugel zal wearschijnlijk op 9 oktober 
naar Bonn gaan. Hij verzoekt de heer Linthorst Homan 
voordien een overzicht te maken van de punten waarop de 
Duitsers ons in Brussel op het kritieke moment inde 
steek hebben gelsten. 

13. Nota Ministerraad. 

Voor de Ministerraad van 11 oktober zal een 
nota over de Vrijhandelszone moeten worden gemaakt waarin 
enerzijds de punten v. n het memorandum voor de '.'.erkgroep 
Gemeenschappelijke I.'arkt van de Interim Commissie ver
werkt zijn en anderzijds de achtergrond wordt gegeven 
van de positie van liederland tegenover de andere landen, 
üp woensdag 2 oktober zal de Coördinatie Commissie om 
11 uur bijeenkomen ora d e conceptnota voor de Liinister-
raad te bespreken. 

i 
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