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Algemeen 
Naar aanleiding van de algemene ontv/ikkeling in de ver

schillende commissies moge het volgende worden opgemerkt. 
Het heeft in en buiten de Nederlandse delegatie de aan

dacht getrokken, dat er een opvallend verschil in houding 
bestaat tussen enerzijds de commissie en sub-commissies, 
welke de gemeenschappelijke markt en aanverwante problemen 
bespreken, en anderzijds die welke handelen over transport 
en klassieke energie. Men zou het wellicht zo kunnen stellen, 
dat het gedeelte-Spaak der Resolutie van Messina (met uit
zondering van de problemen der atoomenergie en van het lucht
transport) betrekkelijk weinig belangstelling geniet en dat 
de activiteit zich voornamelijk concentreert op het gedeelte-
Beyen. 

Dit valt in zekere zin te betreuren, want het zou juist 
voor de problematiek van de gemeenschappelijke markt zo 
nuttig zijn, wanneer zij eveneens benaderd zou worden via een 
paar gedegen technische punten, waarvan aangetoond zou kunnen 
worden, dat zij alleen in het kader van een gemeenschappelijke 
markt tot een definitieve oplossing zouden kunnen worden 
gebracht. 

Voor een deel ligt de bovengeschetste ontwikkeling aan 
bewuste tegenwerking tegen "Brussel" uit bepaalde kringen van 
de CEMT. De kern ligt echter dieper en zou als volgt kunnen 
worden aangegeven % door de dualistische Resolutie van 
Messina zijn twee geheel verschillende denkwerelden met 
elkaar geconfronteerd. Enerzijds is er de wereld van hen, 
die zich met de KSG, de EG, de EDG en andere algemene inte
gratie-pogingen hebben beziggehouden. Anderzijds is er dat 
stuk technisch werk (klassieke energie, verkeer), dat zich 
reeds jarenlang elders voltrekt en waarvan de deskundigen 
op die andere methodes zijn ingesteld en er weinig nut in 
zien nu in Brussel alles nog eens voor zes landen te her
halen. Het bestaan der KSG heeft hierop blijkbaar slechts 
matige invloed gehad, terwijl ook het feit, dat vele tech
nische zaken anders komen te liggen indien er een algemene 
gemeenschappelijke markt zou komen hier en daar blijkbaar 
nog niet geheel doordrongen. 

Het valt dan ook zeer toe te juichen, dat Minister Spaak 
persoonlijk in de Transportcommissie is verschenen teneinde 
deze commissie er op te wijzen, dat het niet de bedoeling is 
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alle vraagstukken naar andere organisaties te verwijzen, 
doch dat zij aan de Regeringen een concreet antwoord moet 
geven op concrete vragen. 

Daarnaast zou het echter o.i. ook van belang zijn, 
indien het Comité Directeur alsnog de betrokken Commissies 
duidelijk zou inscherpen, dat zij de door hen te behandelen 
technische vraagstukken vooral moeten bezien in het licht 
van een eventueel te verwezenlijken nauwe economische een
heid tussen de deelnemende landen, en niet uitsluitend met 
het oog op het vinden van praktische oplossingen voor be
paalde technische vraagstukken, 

In verband met de verhouding tot Engeland was van belang 
een onderhoud, dat op T.ngels verzoek plaatsvond tussen de 
heren Bretherton en Nicholls en de heren Verrijn Stuart en 
Linthorst Homan. 

Hierbij werd van Engelse zijde naar voren gebracht, dat 
de Britse Regering het van groot belang zou achten, zowel uit 
economische als uit politieke overwegingen, indien op het con
tinent een nauw aaneengesloten gemeenschap tussen de Zes zou 
ontstaan, mits deze op gezonde economische beginselen zou 
worden gegrondvest. Met dit laatste wordt bedoeld, dat de 
gemeenschap geen protectionistisch of autarkisch karakter 
mag hebben en niet mag leiden tot een bevriezing van de 
economische status quo in de deelnemende landen. Tussen een 
dergelijke, economisch gezonde , gemeenschap en het Ver. 
Koninkrijk (c.q. het Commonwealth) zou dan wellicht een 
vorm van samenwerking tot stand kunnen worden gebracht, 
die aan de algemene wereldhandel ten goede zou kunnen komen. 

Van Nederlandse zijde is hierop geantwoord, dat deze 
gedachtengang geheel strookte met de Nederlandse opvattingen 
en dat de Nederlandse Regering zeker niet zou instemmen met 
een gemeenschappelijke markt, die sterk protectionistische 
tendenzen zou vertonen. 

Daar het hier bedoelde gesprek klaarblijkelijk plaats
vond op instigatie uit Londen, mag worden verwacht, dat dit 
vraagstuk ook tijdens de Ministerconferentie van 6 en 7 
September aan de orde zal worden gesteld. 

Comité Directeur 
Tijdens de verslagperiode kwam het Comité Directeur 

niet bijeen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852



Cjommissie voor de Gemeenschappelijke Markt 
De Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt besprak 

uitvoerig de problemen samenhangende met de opheffing van 
de "bestaande handelsbelemmeringen, met name wat betreft de 
voortschrijdende unificatie van het douane-regime ten 
aanzien van derde landen. 

De voor- en nadelen werden onder ogen gezien van de 
verschillende alternatieve oplossingen, t.w, de vestiging 
van een volledige douane-unie of van een vrije handelszone 
in de betekenis, die het GATT aan deze begrippen hecht. 

Voorts werden besproken de verschillende aspecten van 
het niveau van het eventueel gemeenschappelijke tarief). Een 
weergave van deze discussie is neergelegd in Doe. 56. 

De Nederlandse woordvoerder bleef strak op het stand
punt staan, dat het "buitentarief" zo laag mogelijk moet 
zijn, ook al zullen de Beneluxlanden, gelijk bij de KSG het 
geval is geweest, wel hier en daar een enkel offer door 
tariefverhoging moeten doen (KSG-tarief is. naar men weet, 
destijds gesteld op Beneluxtarief plus 2%). De Franse woord
voerder verdedigde een hoog tarief. De Belg poogde een be
middelingsvoorstel te doen, dat hij persoonlijk nader uit
werkte en op 26 Juli aan de heren Verrijn Stuart en Linthorst 
Homan toonde, die hem er na beraad in Nederlandse kring op 
wezerij dat het niet geheel juist zou zijn wanneer een der 
Benelux-partners een compromis zou voorstellen, dat de 
Ben: Ljn in gevaar zou kunnen brengen. Daarop is het 
voorstel herzien en in de zitting van 28 Juli ingediend 
tezamen met een voorstel over de tarieftechniek tussen de 
partnerlanden onderling. 

Inzake de harmonisatie stelde de Voorzitter eerst de 
monetaire problematiek aan de orde, waarna op zijn verzoek 
de vertegenwoordiger van de OEEC in samenwerking met die van 
de KSG een werkdocument maakte over de convertibiliteit. 
Op 2 Augustus zal men de formules 8-9 ?an het Economische 
Rapport van Parijs (EPG) bespreken en voorts nagaan of er 
dan nog andere harmonisatievoorstellen zijn dan de bestaan
de Nederlandse op transportgebied en die van de sociale 
sub-commissie. Daarmede zal een goed deel van de week van 
2-5 Augustus gemoeid zijn. 

In die week alsook reeds op 28 Juli vervangt de heer 
Linthorst Homan de heer Verrijn Stuart, die tot 23 Augus
tus afwezig zal zijn. 

1) Verkrijgbaar via B.Z. (Mr. van Hasselt). 
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Dc strijd begint zich nu af te tekenen, doordat de 
Fransen niet alleen een zware Europese protectie (is preferen
tie) wensen, doch ook bij de harmonisatiebesprekingen blijk 
gaven, de status quo in de diverse bedrijfstakken als uitgangs
punt te willen nemen, waartegenover Nederland voorstelde, uit 
te gaan van de principes van het tweede lid van Artikel 2 
van het KSG-Verdrag. Nu de Engelse positie duidelijk is (name
lijk een associatie-mogelijkheid met een continentale mits niet 
protectionistische Unie), zal veel afhangen van de houding der 
Duitsers, met name op tariefgebied. 

Sub-commissie voor de Investeringen 
Deze commissie heeft de besprekingen voortgezet over het 

Readaptatiefonds. Vooral de met voel nadruk gegeven Duitse 
visie trok de aandacht. In deze visie brengt een gemeenschap
pelijke markt een expansie te weeg, die de problemen van readap-
tatie (werkloosheid der productiemiddelen) tot op zekere hoogte 
vanzelf oplost. In dit streven naar expansie stellen de Duitsers 
verder als een centraal middel een Investeringsfonds. Er blijft 
dan hoogstens behoefte aan een Readaptatiefonds voor een rest-
post van frictiegevallen van bijzondere aard. De Duitse gedele
geerde onderstreepte, dat middelen bijeengebracht in een Inves
teringsfonds een veel groter nuttig effect zouden hebben dan 
middelen gestoken in een Readaptatiefonds. In de Duitse gedach-
tengang kan de bijdrage tot een Investeringsfonds voorts in 
hoofdzaak beperkt blijven tot een garantie, waarbij de Duitse 
gedelegeerde een parallel trok met de opzet van de Internatio
nale Bank. 

Deze laatste gedachtengang kan verder ontwikkeld worden 
in een richting die van Belgische zijde naar voren werd gebracht, 
n.1. dat een essentieel probleem in de onderhavige materie is de 
transformatie van op de kapitaalmarkt beschikbare middelen tot 
financieringsbron voor investeringen als thans aan de orde zijn
de. Ook dit is in feite een probleem van het verstrekken van 
garanties door de overheden. 

Van Franse zijde werd vooral gewezen op het psychologisch 
aspect van een Readaptatiefonds. Van Italiaanse zijde werd 
zonder nadere motivering de wenselijkheid van een dergelijk 
fonds bepleit. Van Nederlandse zijde werd een verklaring con
form het destijds in Parijs ingenomen standpunt gegeven. Het is 
overigens wel duidelijk, dat de Duitse visie het probleem van een 
Readaptatiefonds verlegt naar de problematiek van een Investe
ringsfonds en dit laatste tevens een inhoud geeft, die van ande
re aard is dan de oorspronkelijke vooropgestelde (investeringen 
in de onrendabele sociale infrastructuur). 
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Sub-commissie voor Sociale Aangelegenheden 
Tijdens de verslagperiode kwam deze Sub-commissie niet 

bijeen. 

Commissie voor de Kj_ass_ieke_Energie 
Zoals afgesproken werden de besprekingen op Dinsdag en 

Woensdag gevoerd aan de hand van een door de EGKS opgesteld 
document. In dit document wordt eerst een samenvatting gegeven 
van de werkzaamheden die door deze organisatie worden verricht, 
terwijl aan het slot in enkele punten wordt aangegeven de be
perking, die door de in het EGKS-verdrag neergelegde bevoegd-
heidscmschrijving aan haar activiteiten ten aanzien van een 
Europees energiebeleid zijn gesteld. 

Uit de discussie trad reeds dadelijk naar voren, dat er 
bij de verschillende delegaties grote belangstelling bestaat 
voor de energiebalans die de H.A. van plan is op niet te lange 
termijn op te stellen. Het leek de vergadering echter niet 
opportuun zich reeds thans in de technische zijde van deze 
balans - o.m, het vergelijkbaar maken van de energiebronnen 
kolen, olie, gas en electriciteit - te verdiepen. De heersende 
mening was, dat het niet wel mogelijk zal zijn voorspellingen 
ten aanzien van de toekomstige energiebehoeften te doen, die 
een tijdperk van 5-10 jaar overtreffen. 

Vooral de Duitse delegatievoorzitter gaf in de loop van 
het gesprek van een brede visie blijk. Bij herhaling drong 
hij er op aan, dat de moeilijkheden voortvloeiend uit de 
begrenzingen, waartegen de EGKS bij haar werkzaamheden gesto
ten is, getransponeerd zouden worden in het vlak van de wense
lijkheid een algemene energiepolitiek te voeren. Zelfs plaatste 
hij in zijn betoog de energiepolitiek in het kader van de 
verwezenlijking van de algemene gemeenschappelijke markt. Dit 
laatste ging de meeste andere delegaties op dit moment wel wat 
ver. Toch was het duidelijk dat de verschillende delegaties 
tijdens de besprekingen evolueerden van een wat sceptisch 
afwachtend standpunt naar een positie waarin van een positieve 
wil tot medewerking blijk werd gegeven. 

Donderdagochtend kwam het energierapport, dat door de 
heer Armand kort geleden voor de OEEC is opgesteld aan de 
orde. De heer v.d. Heuvel van het Secretariaat van de OEEC 
gaf een nadere toelichting op dat rapport. De heer v.d. Heuvel 
wees op de bestaande autarkische stromingen bij de Europe. 
landen in verband met strategische overwegingen. Naar aanlei
ding van een en ander werd gediscussieerd over de grenzen der 
werkterreinen en bevoegdheden van OEEC en EGKS terzake van 
een Europees energiebeleid, zoals bedoeld in de Messina-reso-
lutie. De besprekingen voeren reeds enigermate tot de opvat
ting, dat de bestaande organisaties, i.c. OEEC en EGKS, niet 
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volledig "beantwoorden aan de eisen die een algemeen Europees 
energiebeleid waarschijnlijk zal stellen, o.a. noch terzake 
van de noodzaak om alle gewenste inlichtingen te verkrijgen, 
noch om "bepaalde beslissingen te nemen. 

Tenslotte vond een summiere systematische behandeling 
plaats van de door de Nederlandse delegatie voorgestelde 
discussiepunten (Zie Weekbericht no. 1, pag. 2, punten 
a t/m e). De Nederlandse delegatie vroeg, gesteund vooral 
door de Franse, daarbij aandacht voor het onderzoek naar 
gemeenschappelijke actie ter verlaging van de energieprijzen 
als centraal probleem. 

Op verzoek van de voorzitter hebben de delegaties toe
gezegd voor de vergaderingen van volgende week (Woensdag en 
Donderdag) een informele nota te zullen overleggen met hun 
voorlopige opvattingen over punt c i) op pag. 3 van Doe. 21 
(Directive No. 1). 

Door de heer Neuerburg is toegezegd volgende week een 
document over de positie op het gebied van gas en electrici-
teit ter tafel te brengen. Na het kennisnemen en bespreken 
van de verschillende documenten zal het, naar het voorkomt, 
mogelijk zijn zich een duidelijker beeld te vormen van het 
verder te verrichten onderzoek. 

Commissie voor Transportvraagstukken en Openbare Werken 
In overeenstemming met de wensen van een aantal dele

gaties hadden enkele leden van de Transportcommissie op de 
dag voor de vergadering (op 26 Juli) een drietal ontwerp-
nota's opgesteld teneinde het Comité Directeur op de hoogte 
te stellen van de zienswijze van deze commissie ten aanzien 
van enige taken die haar in de directieven zijn opgedragen 
(zie Doe. 22). De inhoud van deze ontwerp-nota1s kwam in 
het kort op het volgende neer : 
1.- alvorens het Rapport-Lemaire in behandeling te nemen 

zou erover oen uitspraak gevraagd moeten worden van de 
Transportconferentie te Parijs; 

2r- alvorens over financieringsproblemen te spreken zouden 
resultaten van de Sub-commissie/tnvesteringen afgewacht 
dienen te worden; 

3.- een aantal willekeurige vraagstukken zou zonder vooraf 
gaand overleg onder de aandacht van het Comité Direc
teur moeten worden gebracht. 
Do Nederlandse delegatie had zich doelbewust van mede

werking bij het opstellen van deze nota's afzijdig gehouden. 
Naar^haar mening was de negatieve teneur in flagrante strijd 
met do Resolutie van Mcssina. Dat ook anderen hier zo over 
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dachten bleek reeds dadelijk op de ochtendvergadering van 
27 Juli. In hoogsteigen persoon kwam n.1. de heer Spaak de 
leden van de commissie vertellen wat hij van deze gang van 
zaken dacht, waarbij hij zelfs niet schroomde deze taakop
vatting als "enfantilo" te qualificeren. De Transportcommis
sie heeft - zo zette hij uiteen - tot taak zelf plannen te 
ontwikkelen, en wat het plan-Lcmaire betreft wil het Comité 
Directeur niet de mening van de Parijse Conferentie horen, 
maar die van deze commissie. In antwoord op deze uiteenzet
ting probeerden de verschillende delegaties de heer Spaak 
duidelijk te maken, dat er hier sprake van een misverstand 

tmoest zijn en dat de goede wil wel degelijk aanwezig was. 
'Ook de Belgische delegatievoorzitter gaf er onomwonden blijk 
.van de mening van Minister Spaak niet te delen. De Neder
landse delegatie maakte van de gelegenheid gebruik nog
maals duidelijk tot uitdrukking te brengen, dat zij de ziens' 
wijze van de heer Spaak volkomen deelde. 

Na deze hors d'oeuvre waren twee langdurige zittingen 
nodig om de erfenis van de voorgaande dagen te liquideren. 
Daarbij werd in de eerste plaats gesproken over de in de 
volgende weken te volgen werkmethode. De door de Italiaanse 
president in de loop van deze discussie naar voren gebrachte 
procedure werd als een redelijke basis gezien. Zijn gedach-
tengang is de volgende : allereerst moet de lijst van pro
blemen, zoals deze door de KSG is opgesteld gecompleteerd 
worden, daarna kunnen deze problemen door de commissie be
studeerd worden en aan de hand daarvan moet de beslissing 
vallen of deze in de bestaande organen hun oplossing kunnen 
vinden. Zo men van mening is, dat dit niet kan, moet aange
geven worden welk nieuw orgaan deze taak wel kan voldoen. 

In de middagzitting werd een vrij onvruchtbaar debat 
over het Rapport-lemaire gevoerd, aleer men tot de conclusie 
kwam, dat dit rapport vooral de institutionele kant van het 
probleem betreft. Daar men het erover eens was dat eerst de 
materiële zijde aan de orde moet komen, werd de juiste slot
som getrokken'dat het hierin vervatte voorstel tot instel
ling van een kleine groep wijze transportmanncn eerst in een 
later stadium aan de orde behoort te komen. 

Na langdurige discussies werd tenslotte nog aanvaard 
dat de hiervoor genoemde drie nota's niet aan het Comité 
Directeur zullen worden aangeboden. De Wnd.president die een 
meer constructieve houding aannam dan de eigenlijke voorzit
ter, zal de ontwikkeling in de commissie volgende week mon
deling aan het Comité Directeur uiteenzetten. 
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Sub~Ccramissic voor Luchttransport 
Zowel de werkgroep voor de onderlinge luchtvaartfaci

liteiten als de werkgroep voor de uitwisseling van lucht
lijnen en vliegtuigen kwamen bijeen. De Sub-commissie zelf 
hield zich bezig riet een door de Franse gedelegeerde gedaan 
voorstel om te komen tot een Europese organisatie voor de 
financiering van aankopen van vliegend materieel. Aangezien 
men algemeen van mening was dat ook in dit vraagstuk do 
stem van de luchtvaartmaatschappijen moet worden gehoord 
werd besloten tot de opstelling van een vragenlijst die 
aan de luchtvaartmaatschappijen van elk land zal worden 
voorgelegd tezamen met de stukken van de Eurofima (de in 
oprichting zijnde Europese financieringsmaatschappij voor 
spoorwegmaterieel). 

Commissie voor Kernenergie 
De Commissie voor Atoomenergie kwam op Vrijdag 29 Juli 

voor de tweede maal bijeen. Nog niet ingeleverd bij het 
Secretariaat waren de voorlopige inventarissen betreffende 
Zweden en de V.S. Besloten werd deze inventarissen in 
belangrijke mate uit te breiden en aan te vullen met vele 
gegevens, zoals betreffende het voorkomen van ertsen 
(uranium, thorium, beryllium, zirconium, lithium, grafiet). 
Tegen een en ander werden reeds onmiddellijk van Engelse 
en Belgische zijde bedenkingen geuit in verband met mili-

?e belangen. 
Ook wordt opgave gevraagd of men over een productie 

van zwaar water beschikt of deze in de naaste toekomst zal 
hebben. Men is vrij om slechts indicaties te geven ten 
aanzien van de orde van grootte van de producties. 

Verder zal ieder land een inventaris maken van de 
research-apparaten en andere hulpmiddelen in eigjn land, 
koloniën en mandaatgebieden (o.a. van de Synchroirons met 
vermogen boven 100 millioen eV en de cyclotrons boven de 
10 millioen eV). Ook de reactoren moeten worden opgegeven, 
gespecificeerd in vier categorieën, te weten laboratorium
type kleiner dan 10.000 kW, MTR's, prototypen voor technisch 
toepassing en industriële reactoren. 

Besloten werd punt b2 en 3 van de directieven (Doe. 30) 
tezamen te behandelen. Frankrijk zal een memorandum of werk
document indienen met een voorstel tot classificatie van de 
verschillende gebieden» waarop gegevens zullen moeten wor
den verstrekt. De eerstvolgende vergadering zal worden vast
gesteld in begin September daar een aantal gedelegeerden 
in de laatste"week van Augustus niet beschikbaar is. 

Brussel, 29 Juli 1955 
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