
NKDBKLAKDSE JBLEÖAÏIE BIJ DE 
INGESTELD DOOR DE C( 

Weekbericht No. 3 

periode 5 t/m 16 September 1955 

Algemeen 

In verband met de Ministersconferentie te Noordwijk op 
6 September j.1. hielden tijdens de week van 5 tot 10 September 
de meeste Commissies en suü-coramissies geen vergadering. Dit 
weekverslag bestrijkt dan ook de periode van 5 t/m 16 September. 

Als bijlage bij dit verslag is gevoegd een overzicht van 
de interventie van Mr. Linthorst Homan in de Commissie voor de 
Gemeenschappelijke Markt op 13 September tijdens de algemene 
beschouwingen over het harmonisatievraagstuk. * 

Over de institutionele zaken had de heer Linthorst Homan 
eerst een uitvoerig onderhoud met de heren Hupperts en van 
Tichelen van de Belgische delegatie, en later op uitnodiging 
van de Duitsers (samen met de heer Rutten) een tweede gesprek 
met de Duitse Ambassadeur Ophuels, diens medewerker von der 
Groeben, 'woordvoerder in de Commissie voor de Gemeenschappen jke 
Markt, en van Belgische zijde de heren Snoy, Hupperts en van 
Tichelen. De Nederlandse vertegenwoordigers beperkten zich 
tijdens deze gesprekken in het algemeen tot het aanhoren van 
de Belgische en Duitse standpunten. Een en ander geschiedde 
in overleg met de heer Verrijn Stuart, die zelf door andere 
werkzaamheden verhinderd was. 

De. Belgen zullen een nota voorbereiden. Zij zijn wellicht 
iets minder "supra-nationaal" dan l-Iederland, behalve in het 
monetaire veld. De Duitsers zijnvoorzichtig, maar wel positief. 
De heer Linthorst Homan zal zijn notities over de gesprekken 
uitwerken en in Den Haag aan de heer van der Beugel overleggen, 
opdat deze kan beslissen hoe nu verder moet worden gewerkt. 
De gesprekken met de Belgen en de Duitsers waren uiteraard 
slechts persoonlijk. 

Van de Belgen werd vernomen, dat er nu een Frans stuk 
op komst is, dat de eerste etappe(s) voor een gemeenschappe
lijke markt aangeeft. Wellicht is dat de reden, dat de franse 
woordvoerder in de Commissie voor die markt, zo in vaagheden 
blijft praten ? 

Comité Directeur 

Het Comité Directeur vergaderde op 5 September teneinde 
de voorzitters der verschillende commissies en sub-commissies 
in de gelegenheid te stellen verslag uit te brengen aan 
Minister Spaak over de stand der werkzaamheden t.b.v. diens 
interim-rapport aan de Conferentie van Ministers van Buiten
landse Zaken te Noordwijk op 6 September. 
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Voor wat betreft de inhoud dezer verslagen n r w o r d er. ver
wezen naar hetgeen omtrent deze werkzaamheden in de weekbe
richten der delegatie is vermeld. 

Het Comité' Directeur hechtte met name zijn goedkeuring 
aan de procedure gevolgd door de Commissie voor de Gemeenschap
pelijke Markt, die de problematiek behandelt aan de hand var. 
een concrete lijst van vragen en stelde deze ten voorbeeld 
aan de andere commissies, 

Bwsloten v/erd aan de Conferentie van Ministers voor te 
stellen, dat de commissies voor 15 Octobor hun definitieve 
rapporten bij het Comité Directeur zouden moeten indienen, 
waarna dit laatste voor 1 December het eind-rapport zou moeten 
redigeren. (De Ministersconferentie' heeft inmiddels de eind
datum voor de commissie-rapporten vastgelegd op 31 Octobor, 
terwijl het eind-rapport zo spcedig mogelijk hierna moet 
v/orden ingediend). 

In verband hiermede suggereerde de Franse gedelegeerde, 
dat het eind-rapport zou worden geredigeerd door een beperkte 
groep van b.v. 7 loden uit het Comité Directeur. Hierover zal 
in de volgende vergadering worden beslist. 

Tevens werd gediscussieerd over de vraag welk karakter 
dit eindrapport zal moeten hebben, n.1. of het zich zal moeten 
beperken tot een algemene en daardoor vage uiteenzetting van 
de verschillende vraagstukken, dan wel of het eindrapport 
dieper op de behandelde problemen moot ingaan en concrete 
oplossingen moet voorstellen. In liet algemeen -.varen do gedele
geerden voorstanders van de tweede formule, waarbij zij uiter
aard beseften dat de beschikbare tijd beperkingen zal opleggen 
en dat bij gebrek aan unanimiteit verschillende alternatieve 
oplossingen aan de regeringen zullen kunnen worden voorgelegd. 

Naar aanleiding van de mededoling van du voorzitter 
der Commissie voor de Klassieke Energie, dat deze Commissie 
een bestudering van 15 punten noodzakelijk acht alvorens 
een oordeel te kunnen vormen over do mogelijkheid van aen 
gemeenschappelijke Europese onergiepolitiok (vide document 
No. 1Q9\ merkte Minister Spaak op, dat dit programma 
onmogelijk binnen de gestelde tijdslimiet zou kunnen worden 
verwezenlijkt. In verband hiermede stelde do voorzitter 
dan ook voor, dat hij dit punt mot bedoelde commissie zelve 
zou bespreken, waarmede het Comité Directeur zich kon ver
enigen. 

De eerstvolgende bijeenkomst van liet Comité Directeur 
is, in verband met de reis van Minister Spaak naar de V.Itf.-
Assemblée te IFfW York, vastgesteld op 3 October a.s. 
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Commissie voor do Kernenergie 

D- Commissie'voor de Kernenergie, kwam op 5 Soptféfetr 
bijeen. 

Daar de '"aanvullende inventarissen" va» énkele XŜ ÉNfipHl. 
nog niet waren ontvangen en do wol reeds ontvangen stukken 
- door late distributie (tijdens de vergadering !) - nog niet 
konden worden gedistribueerd, werd besloten een bespreking van 
deze inventarissen voorlopig achtorwogo te laten. De daarin 
vervatte gegevens zullen trouwens - conform het gestelde ir. 
de laatste noot onderaan blz. 3 van .Doe. no. 145 - door het 
secretariaat in tabellarische vorm worden verwerkt. 

De heer Armand, welke voor het .eerst als voorzitter optrad, 
stelde een nieuwe en zeer constructieve wijzo van werken voor, 
v/elke word aanvaard. Deze bestaat hierin, dat gemeenschappelijk 
een lijst van onderwerpen zal worden opgesteld, welke de werk
gebieden van de vredestoepassing van kornenergie in details zal 
bepalen. Frankrijk diende onder Doe. 226 oen voorlopige lijst 
in, welke kan worden gebruikt als "document de travail". De 
andere landen zullen nu, uiterlijk op 13 September a.s., de 
door hen geT'/ensto aanvullende onderwerpen voor deze lijst bij 
het secretariaat indienen. Vermenigvuldiging en-distributie van 
de aldus gecompleteerde lijst zal dan op zeer korte termijn 
geschieden, opdat de delegatieloden voldoende tijd gelaten wordt 
voor intern overleg. De onderwerpen vervat in bedoelde defini
tieve lijst, zullen namelijk worden beschouwd als vragen, "./elke 
door de verschillende landen dienen te worden voorzien van het 
antwoord "action commune" of "marché commun", naar mate men Wel 
of niet de wenselijkheid en du mogelijkheid van een daadwerke
lijke samenwerking aanwezig acht. 

Op 22 September en eventueel de twee volgende dagen zal 
vervolgens een uitvoerige bespreking plaats vinden om te komen 
tot een inzicht over de meningen, wensen en adviezen van de 
verschillende landen, welke zullen worden verwerkt in een rap
port, hetwelk vóór 15 October a.s. zal moeten worden uitgebracht. 

Do voorzitter vestigde er de aandacht op, dat het noodzake
lijk zal zijn kennis te nomen van het werkgebied van het binnen
kort te creëren International Atomic Energy Agency, conform de 
opdracht van de hoer Spaak (in do ochtend-vergadering van het 
Comité Directeur) na te gaan wat er tussen de ïSes si na-partners 
tot stand zal kunnen worden gebracht boven datgene dat het 
International Agency in groter verband reeds zal gaan doen. De 
Belgische delegatie heeft op zich genomen om-t.a.v. het toekom
stige werkgebied van de International Agency te rapporteren. 

De voorzitter meende, dat de commissie zal moeten advise
ren tot het instellen van 'een Europees Agency (met een gegaran
deerd budget), hetwelk in de toekomst zal kunnen voortbouwen 
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op hot work van do commissie en voor de realisatie van de re
sultaten daarvan zal kunnen zorg dragen. Over dó juridische 
vorm van do eventuele coörperatie tussen de Messina-landon zal 
door deze commissie echter niet worden geadviseerd.. Y/el V7erd 
reeds vastgesteld, dat ur vele typen van coöperatie mogelijk 
zijn, vanaf een simpele uitwisseling van kne -how tot het nemen 
van gemeenschappelijke initiatieven, zoals het oprichten van 
industrieën voor de fabricatie van speciale producten en de 
creëring van een "marcho commun" voor alle grondstoffen en 
producten, wclko met kernenergie te maken hebben. 

Ben standaardvorm van samenwerking voor alle werkgebieden 
- in een orgaan overkoepeld - zou beslist nadelen hebben, daar 
het b.v. denkbaar is, dat een land als Zwitserland zou willen 
deelnemen aan het creëren van bepaalde internationale indus
trieën, doch niet genegen zou zijn zich voor de totaliteit 
te verbinden. 

Aan de onderhavige vergadering werd van Nederlandse zijde 
deelgenomen door do heren Kramer, de Haas en de Vries Robles. 
Op 12 dezer zal op het' Ministerie van Economische Zaken, ten 
kantore van do heer Kramer, een bespreking plaats hebben voor 
het opstellen van de Nederlandse desiderata voor de ironderwor-
penlijst". 

Commissie voor Klassieke Energie 
Als gevolg van de discussies, die op 5 September in het 

Comité Directeur over de werkzaamheden inzake de klassieke 
energie zijn geweest, heeft de commissie bezoek gehad van de 
heer Spaak, die bij die gelegenheid tot uitdrukking heeft 
gebracht, dat de Commissie haar taak tweeledig moest opve.tten : 
ten eerste moet zij gevolg geven aan de richtlijnen, neer-
gelogd in Doe. 21, volgens welke de energieproblemen op zich 
worden bezien, en ten tweede moet zij nagaan welke maatregelen 
op het gebied van energie in verband met de instelling van een 
algemene gemeenschappelijke markt beslist getroffen moeton 
c.q. genomen zouden kunnen worden. Aangezien op die basis 
reeds gewerkt werd, leverde dit niets nieuws op. De delega
ties hebben de heer Spaak verduidelijkt, dat de beruchte 
lijst van 15 punten alleen bedoeld is als leidraad voor die 
discussie. Alle ruraor in het Comité Directeur bleek, aldus 
de heer Spaak, dus op een misverstand te berusten, waarbij 
hij opmerkte, dat veelal "une discussiön, c'est un malon-
tendu qui se dovoloppe". 

Onder dat motto heeft de commissie haar werkzaamheden 
voortgezet aan de hand van Doe. 189, waarvan de punten 
1(1-2) en 111(3-7) thans geheel zijn doorgepraat. Met III, 
in zekere zin de kern van de discussies, omdat het daarbij 
gaat om de instrumenten van een algemene gemeenschappelijke 
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onergiepolitiok, is een begin geraaakt. Van do discussies is 
alleen liet vermelden waard die over punt 6, dat over het be
grip "gezonde concurrentie" op het gebied dor energie handelt. 
Deze was vooral interessant omdat van de zijde van de KA er 
sterk de nadruk op werd gelegd, dat de bevordering van een 
gezonde concurrentie op zichzelf ertoe zal luiden, dat tal 
van z.g. "distorsions introduits en faveur d-'int órêts parti-
culiers" en "int^rvontions fondóes sur des consid^rations 
de sécurite ou d 1 independance nationale" zullen vordwijnen, 
niet omdat ze v^rbodun zijn, maar omdat ze in de praktijk hun 
betekenis verloren zullen blijken te hebben. Dit tamelijk op
timistische standpunt berust op de ervaring in de 3GKS, waarin 
de concurrentie zich echter dan ook in een consequent door
gevoerde gemeenschappelijke markt kon doorzetten. De discussie 
op dit punt is nog niet volledig beëindigd, maar leidt als 
vanzelf tot de vraag over do z.g. institutionele vraagstukken : 
hoe ver moet men gaan om een gezamenlijke algemene energie-
politiek to verwezenlijken ? Moet men streven naar een gemeen
schappelijk marïctregime ook voor olie, gas en elcctriciteit 
of kan men met minder volstaan ? Opvallend was vooral de 
voorzichtige wijze waarop de Duitsers bij dit onderwerp zich 
uitlieten. Het is echter waarschijnlijk, dat deze vraag ons 
nog veel tijd zal kosten. 

Het is te hopen, dat die tijd inderdaad beschikbaar zal 
zijn; het vergaderprograrama, dat nu tot 15 October a.s. is 
samengesteld, is echter zeer versnipperd doordat de gedele
geerden ook door verschillende ander^ internationale bezig
heden in beslag worden genomen. 

Commissie voor de Gomeenschappelijke Markt 

Deze week was geheel gewijd aan de harmonisatieproblcmen. 
Op Nederlands voorstel werden eerst algemene beschouwingen 
toegelaten, waarbij IJederland sprak gelijk in bijlage dezes is 
vermeld. De Duitsers waren de enigen, die ook hunnerzijds een 
algemene uiteenzetting gaven, waarbij zij uitgingen van de 
hypothese van een Douane-Unie binnen 10 jaren. De markt moet 
dan werken als een normale nationale markt werkt, al zal er 
v/el geen sprake (kunnen)zi,jn van een gemeenschappelijke politiek 
over de hele linie van "een positieve marktpolitiek". Zij leg
den een uitvoerig document over, dat gelijk Nederland's inter
ventie berustte op wat Doe. 'no. 65 van de KSG over distorsies 
zegt : het gaat niet om gelijktrekking van niveaux der kost
prijs-elementen, doch om bestrijding van bevoordeling van een 
sector in vergelijking tet de andere sectoren in hetzelfde 
land en tot dezelfde sector in de andere landen. Ook de woord
voerders van de KSG hamerden sterk op dat wetenschappelijk 
onaantastbare aambeeld. 
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Daar dit inderdaad do kernvraag dor harmonisatieprobleiaa-
tiok is, zétte Nederland zijn vraag door on te veten hoe ieder 
hierover denkt. Het punt kwam bij allo vragen van de question
naire terug. Na onkelo dagen werd moeizaam duidelijkheid bereikt: 
alle adviseurs on ook Engeland zijn hot over de bovengenoemde 
stelling eens, en ook allo andere woordvoerders, zelfs de Frans
man. Deze laatste voegde er ochter steeds aan toe, dat hij dit 
als "jeu intollectuel" toegaf, doch nu niet wilde zien dat men 
nu niet meer van "distorsions generales" en alleen van "'distcr-
sions specifiques" zou gaan spreken, een theoretisch uiterst 
zwak standpunt, dat dan ook bestrijding ondervond. Behalve deze 
wat zonderlinge uitzondering was er dus overeenstemming, wat 
belangrijk is, en wat in vroegere conferenties nimmer kon worden 
bereikt. Het werd dan ook slechts zeer moeizaam bereikt, '..'aar
bij opviel, dat de Belgen lang aarzelden : begrijpelijk, -.7ant 
het Belgische standpunt over de h.i. te lage Nederlandse. loi.m 
wordt door hen in Benolux-verband steeds als een "harmonisatie-
probleem" aangeduid, waartoe enige Benelux-gebeurtenisson hun 
dan ook wel enig houvast hebben kunnen bieden. 

Is hiermede enige duidelijkiieid bereikt, do zaak was hier
mede natuurlijk geenszins afgedaan, want ook nu stond men nog 
voor de grote, goeddeels institutionele vraag hoe men nu de pro
cedure op het gebied der specifieke distorsies moest regelen. 
Moet mon een opsomming geven van wat "distorsions specifiques" 
zijn en wat dus verboden is en moet worden tegongegaan ? Sn 
hoe? Of moet men volstaun met een klachtenprocedure zonder de 
punten aan te geven, waarop bezwaren gerechtvaardigd kunnen 
zijn (dus do zaak zuiver institutioneol-politiek afdoen)? Of 
een algemeen verbod opnemen en uitzonderingen met toestemming 
der Organen toestaan ? Of, tenslotte, een combinatie van deze 
stelsels ? 

De commissio liep de diverse vragen van de questionnaire 
in hot "licht" van deze mogelijkheden door. Inzake het begrip 
"concurrentie" is er wel een oplossing in zicht, waarover reeds 
stukken verschenen zijn. Inzake het algemene niveau van lonen en 
prijzen is door hot eerdergezegde over de algemene distorsies 
het gevaar van algemene voor Nederland onaanvaardbare uitspra
ken v/at afgezwakt. Inzake de sociale lasten is de zaak vorder 
in studie gebleven bij de commissie zelf en bij haar sub-Com
missie voor Sociale Problemen, Inzake de financiële en mone
taire politiek is uitvoerig gesproken, waarover hiorondor neor. 
Inzake het voor en in een markt noodzakelijke gemeenschappelij
ke beleid zal nog verder moeten worden gesproken. Kortom : de 
zaak ligt nog zwaar maar tekent zich toch geleidelijk wat af, 
waarbij echter ook hier de Franse onduidelijkheid remmend werkt. 

Monetair en financieel gaf Nederland dus reeds in zijn 
algemene "philosophie" zijn voorstellen. 
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Ten aanzien van de harmonisatie van de monetaire politiek 
was er algemene overeenstemming, dat er steeds intensief over
leg moet zijn met wederzijdse opening van zaken, wellicht door 
een speciaal orgaan. Gok was men van mening, dat, nu hier de 
voornaamste sloutel ligt voor parallelliteit van optreden - een 
evenwijdigheid, welke de Duitsers even groot wensten als in een 
nationale markt - er de noodzaak bestaat om een zondigend land 
door de andere landen of de gemeenschap op zijn fouten of zelfs 
dreigende fouten te doen wijzen. "Doch daarna liepen de meningen 
uiteen. De Duitsers, die een werkdocument indienden, repten van 
een onderling Europees Fonds, doch waren daarin nog wat onzeker. 
De Belgen stellen "decisions" der Gemeenschap voor, zonder welke 
zij de werking op de zondaar nihil achten. Op de'Nederlandse 
voorstellen van retorsie-machtigingen door de Gemeenschap ging 
niemand positief in, al verwierp ook niemand het met zovele woor
den en stonden de Belgen er blijkbaar niet onsympathiek tegen
over. 

Kennelijk had de nog bestaande onzekerheid over de insti
tuten haar remmende invloed in deze discussie. 

Toen wederom de algemene loonpolitiek naar voren kwam, 
heeft Nederland zijn reeds eerder vermelde opvatting over de 
"algemene distorsies" volgehouden, wat de commissie tot de con
clusie bracht dat er bij goede monetaire en financiële samenwer
king geen sprake kan zijn van dat soort "distorsies", welke 
een ingrijpen noodzaken, tenzij een land b.v. door zeer grote 
loonsverhogingen een ernstig betalingsbalans-tekort krijgt. 

Sub-Commissie voor Sociale Aangelegenheden 
In deze commissie waren twee onderwerpen aan de orde : 

a.- het rapport van de werkgroep voor de zelfstandige beroepen 
en ambachten (Doe. 208)^ 

b.- de verdere uitwerking en verdieping van het eerste rapport 
van de sub-commissie aan de Commissie voor de Gemeenschappe
lijke Markt (Doe. 146). 

ad a.Na uitvoerige en levendige discussies ging de sub-commissie 
zonder wijzigingen accoord met het rapport van de werkgroep. Voor 
de beantwoording van de aan dit rapport verbonden questionnaire 
vías door de werkgroep zelf een termijn noodzakelijk geacht tot 
tenminste 15 October a.s. Ofschoon het vasthouden aan deze datum 
het niet mogelijk maakt de beantwoording reeds t^ verwerken in 
het tweede rapport aan de Commissie voor de Gemeenschappelijke 
Markt werd toch op practische gronden niut aan de datum getornd. 
Overigens biedt het rapport van de werkgroep reeds materiaal om 
in het tweede rapport op te nemen. 
ad b.In Doe. 146 werden enkele technische onjuistheden gecorri
geerd. Voorts werd oen eerste begin gemaakt met een bespreking 
van het harmonisatieprobleem doch tijdens de discussie werd 
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besloten met dit punt te wachten totdat dienaangaande in de 
Commissie voor de Gemeenschappenjke Markt een duidelijker 
standpunt zcu zijn bereikt. Vervolgens werd de vrije migratie 
aan de orde gesteld. Dit probleem wordt besproken (en is neg 
in behandeling) aan de hand van een ontwerp-questionnaire, 
opgesteld door het secretariaat. 

Sub-Commissie voor de Investeringen 
Op 14 September zett*3 deze sub-commissie de bespreking 

voort aan de hand van een lijst van vragen, welke de vorige 
vergadering aan de orde waren gesteld en welke het secretariaat 
in Doe. no. 198 heeft samengevat. 

Met unanimiteit werd besloten de vragen 1 (een of twee 
fondsen) en vraag 17 (het institutioneel punt) in combinatie het 
laatst te behandelen. 

Vervolgens stelde de voorzitter vraag 2 aan de orde (moet 
aan werknemers, die tengevolge van het openstellen van de ge
meenschappelijke markt werkloos worden ten laste van het readap-
tatiefonds een werklozenuitkering worden uitgekeerd en zo ja, 
'in welke gevallen en op welke voorwaarden ?) 

Van Duitse zijde werd principieel bezwaar gemaakt tegen 
het voorstel om een deel van de kosten, die in verband met 
werkloosheidsuitkeringen worden gemaakt, door het Readaptatie-
fonds te laten dragen. Volgens de Duitse zienswijze moet o^k 
bij de hulp aan de werknemers het accent liggen op de id&c. j 
van productiviteit. In deze gedachtengang zou mon wel een deel 
van de kosten voor omscholing en voor verhoging van de mobili
teit van do arbeid ten laste van het Readaptatiefonds kunnen 
brengen. 

Door de Fransman en de 'vertegenwoordiger van de KSG 'werd 
een pleidooi gehouden voor een werklozenuitkering, welke ge
deeltelijk wel ten laste van het Readaptatiefonds zou komen. 
Hierbij werden enkel psychologische motieven aangevoerd. De 
voorgestelde regeling zou noodzakelijk zijn om op het politieke 
vlak de arbeiders voor de gemeenschappelijke markt te winnen. 

Fa een lange discussie werd besloten, dat de sub-commissic 
op dit psychologisch aspect zou wijzen en tevens globaal zou 
aangeven in welke gevallen en onder welke omstandigheden de 
kosten van een werklozenuitkering gedeeltelijk ten laste van 
het Readaptatiefonds zouden kunnen worden gebracht. Hierbij 
zou uitdrukkelijk vermeld worden, dat deze uitwerking der .werk
lozenuitkering alleen werd gegeven voor het geval op politiek 
niveau beslist zou worden, dat een deel van de kosten van ver
melde uitkering ten laste van het Readaptatiefonds dient to 
komen. De Duitser wilde hier nog aan toevoegen,, dat enkele, niet 
bij de naam te noemen delegaties, bezwaar tegen een dergelijke 
regeling voor de werklozenuitkering hadden. 
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Bij do hierna volgende besproking over de voorwaarden 
waarop voor het hypothetisch geval, dat de Ministers zouden 
kiezen vóór een worklozonuitkering ten laste van het fonds 
_ een dergelijk-- uitkering zou moeten plaatsvindon, bleek dat 
de vertegenwoordigers van de KSG, de OEES en de Raad van Europa 
alsmede de Franse vertegenwoordiger van mening waren, dat er 
na het creëren van de gemeenschappelijke markt in de deelnemen
de landen twee catogorioènvan werklozen, zouden kunnen voorkomen 
t.w. "Europese" en "nationale" werklozen, waarbij de eerstge
noemd en op grond van psychologische overwegingen in een gepri
vilegieerde positie zouden gorden gebracht. 

Naar aanleiding van het in de vorige alinea gestelde werd 
van Nederlandse zijde opgemerkt, dat de vraag of de werklozen-
uitkeringen gedifferentieerd dienen te worden aan de hand van 
een "Europees" en "n":t ionaal" criterium niet door de sub-corn-
missis voor de Investeringen, maar door do sub-Commissie voor 
Sociale Aangelegenheden beantwoord diende te "worden. Dezerzijds 
werd gesteld, dat de sub-Commissie voor de Investeringen zich 
uitsluitend diende bezig te houden met het kostenvraagstuk. Of 
een deel van de kosten van ^en uitkering aan een werknemer, die 
werkloos wordt tengevolge van het openen van de gemeenschappe
lijke markt, ten laste van het Roadaptatiefonds kan komen, 
dient de .sub-Commissie v' or de investeringen te beslissen; de 
vraag of deze uitkering hoger dient tc zijn dan de uitkering 
aan andere werklozen dient hierbij buiten beschouwing to blij
ven. Besloten werd deze kwestie aan de sub-Commissie voor 
Sociale Problemen voor t- leggen. Bij een gesprek met de Bel
gische vertegenwoordiger buiten de vergadering blook, dat deze 
hot Nederlandse standpunt, dat de sub-Commissie voor de Inves
teringen uitsluitend het kostenvraagstuk moet bekijken, deelt. 

Door de voorzitter werd medegedeeld, dat het rapport van 
de sub-commissie op 23 September gereed moet zijn. 

Vervolgens kwam nog even vraagpunt 2 (do kwestie van de 
werklozenuitkering) aan.de orde. Thans bleek iedereen er een 
voorstander van te zijn deze zaak eerst voor te leggen aan de 
sub-Commissie voor Sociale Aangelegenheden en op een later 
tijdstip do bespreking hierover te hervatten. 

Vraagpunt 3 (moeten de belanghebbende ondernemingen ^ven-
eens bijdragen in de kosten voor de omscholing en verplaatsing 
van arbeiders, die werkloos zijn geworden door het openstellen 
van de gemeenschappelijke markt ?) werd vlot afgedaan. Ieder 
v/as van mening, dat deze vraag ontkennend beantwoord diende te 
worden. 

Naar aanleiding van vraagpunt 4 (hulp ten laste van het 
Readaptatiefonds aan ondernemingen) werd het volgende opgemerkt. 
De Duitse en Belgische vertegenwoordiger alsmede de vertegen
woordiger van de KSG waren van oordeel, dat uitsluitend terug* 
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vorderbare hulp moest T orden verleend. Vervolgens vroeg de 
vortogonxvoordigor van do OJiüS zich af hoe do hulp a .n eer. on&er-
neming geclassificeerd moest worden in hut volgende geval. Stel, 
dat de arbeiders van een onderneming A "werkloos worden tengevol
ge van hot openstellen van de gemeenschappelijke markt en dat 
vervolgens onderneming B uitbreidt ,n deze werkloze arbeiders 
absorbeert, moet eventuele hulp ten laste van het Investerings
fonds worden gebracht of moet deze hulp als readaptatie worden 
aangemerkt. Van Nederlandse zijde werd voorgesteld zich thans 
niet te verliezen in een uitgebreide casuïstiek van mogelijk
heden en word erop gewezen, dat het gegeven voorbeeld een argu
ment vormt om met „en Fonds te werken dan wel tussen tweo 
fondsen een nauv-e band tot stand te brengen. Voorts word dezer
zijds gesuggereerd dit punt te behandelen wanneer vraagpunten 
1 en 17 (een of twee fondsen) aan de orde komen. De vergadering 
ging hiermede accoord. 

Met betrekking tot vraagpunt 5 (de landbouw) werd door 
de Franse en Duitse vertegenwoordigors voorgesteld onder de 
readaptatie van ondernemingen tevens te begrijpen de readapta
tie van de landbouw, en geen afzonderlijke regeling te treffen, 
een standpunt dat van Nederlandse zijde word onderschreven, 
hoewel pro memorie melding werd gemaakt van de specifieke as
pecten, die zich bij de landbouw kunnen voordoen. Vervolgens 
werd er door de Belg op gewezen, dat de readaptati'. van de 
landbouw zich meestal zal moeten afspelen in de sfeer van de 
infra-structuur. Hierbij aanknopend meende de vertogenwoordi-
ger van de KSG, dat men derhalve bij het readaptatiefonds de 
mogelijkheden van niet-terugvorderbare hulp (grants) aan Over
heidsinstanties moest openhouden, hetgeen door de vertegenwoor
diger van de OSES werd ondersteund. De Duitser, die raeen&o dat 
Duiteland op het gebied van de landbouw het meest "gereadapteerd 
zou moeten worden, betoonde zich een beslist tegenstander vaa 
niet-terugvorderbare hulp. Van Nederlandse zijde werd opgemerkt, 
dat het technisch mogelijk- lijkt de sociale infrastructuur te 
readapteren zonder een niet-terugvorderbare hulp te Verlenen, 
aangezien ieder Europees land in staat is de aflossing en 
r. nte te garanderen van de lening wclïco het ontvangt teneinde 
zijn sociale infrastructuur te readapteren. Hieraan werd toege
voegd, at dit niex wegneemt, dat er vollicht bij het voortgaan 
van de studie op dit punt, andere (niee technische) overwegin
gen zich zullen voordoen, die doen besluiten niet-terugvorder
bare hulp niet uit te sluiten. 

Tenslotte kwam vraagpunt 6 (de middelen van het Readapta-
tiefonds en de verdeling van de lasten tussen de lodonstaion) 
aan de orde. De Duitse vertegenwoordiger meende, dat men in dit 
stadium nog niet met cijfers moet werken. Hij wees er op, dat 
er veel middelen nodig zullen zijn, indien de gemeenschappelij
ke markt snel tot stand komt, maar dat er r-elatief weinig mid-

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



dalen nodig zu l len z i j n indier. :1c geoeonschappalijke marlet 
langzaam to t stand komt. M.a.w. deze kwest ie van do middelen i s 
van tevoren n ie t op te lossen5 het hangt geheel af van wat ten 
aanzien van d i t tempo overeengekomen wordt . De Duitse v e r t e 
genwoordiger noemde voor t s enkele mogelijkheden voor een v e r 
de l ing van de l a s t e n tussen de l eden-s ta ten n . 1 . 
1 . een vaste s i n t e l (na t ionaal inkomen of ander c r i t e r ium) ; 
2 . een bedrag dat ieder j aa r opnieuw wordt vastgesteld- , 
3. een s l e ö t e l die pe r iod iek wordt h e r z i e n . 

De vertegenwoordiger van de ESG s t e lde voor , dat iedere 
deelnemer de opbrengst van z i j n douane-rechten zou a f s t aan . 
Een aa rd ig idee werd o n t w i k k e l d door de Belg ische vertegenwoor
d i g e r . Deze s t e lde voor dat de lodenrs ta t en enkel de opbrengst 
van de douane-rechten,verkregen in het onderl inge verkeer der 
deelnemers, zouden inbrengen. Aangezien de readap ta t i e een t i j d e 
l i j k e zaak i s zou men aldus be re iken , dat na zeker t i j d s v e r l o o p 
a l s de gemeenschappelijke markt i s gecreëerd , de middelenbron 
opdroogt, hetgeen een voordeel i s , aangezien dan de readapta t ie 
ook n ie t meer nodig i s . Aldus wordt een band gelegd tussen de 
readap ta t i e en het g e l e i d e l i j k t o t stand komen der gemeenschap
p e l i j k e markt. Van Be lg i sche z i j d e werd e r met nadruk op gewezen 
dat het Readaptat iefonds een t i j d e l i j k ka rak te r heef t en het 
derhalve zaak i s t i j d e l i j k e middelen te vinden. Tens lo t te word 
door de Belg ook gewezen op de mogel i jkheid de verhouding van 
de opbrengsten der douane-rechten in het onderl inge verkeer 
verkregen te gebruiken a l s s l e u t e l voor het V e r d e l e n der addi 
t i one l e b i jd ragen der s t a t e n , die nodig z u l l e n 'z i jn indien de 
vermelde opbrengst der douane-rechten n ie t voldoende i s om het 
t o t a a l der u i tgaven t e dekken. Tan Nederlandse z i j d e w e r d opge
merkt, dat het u^n gezonde procedure l i j k t b i j het zoeken naar 
middelen u i t te gaan van de behoeften die men moet dekken. 
Aangezien het n ie t mogel i jk i s de g roo t t e van deze behoeften 
nu reeds aan te geven, l i j k t het dus moe i l i j k nu reeds aan te 
geven hoe men aan de middelen komt. Op grond van deze gedach-
tengang werd d e z e r z i j d s in overweging gegeven in het rapport 
a l l e v/ijzen waarop, men middelen kan vinden aan te geven en op 
een l a t e r t i j d s t i p aan de hand van de g roo t t e der benodigde 
bedragen een keuze u i t deze middelen te doen. De vergadering 
ging hiermede accoord . 
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Commissie voor Tranport 
In do werkgroep analyse, welke op 2 on 6 September ter 

voorbereiding van do discussies in de plcnAiro commissie bijeen
kwam, kon worden ingegaan op do economische problematiek van do 
gemeenschappelijke markt. Dezerzijds werd daarbij in het bij
zonder de nadruk gelogd op de onderlinge samenhang van de ver
schillende problemen, mot name op hot verband tussen tarieven, 
kostprijzen, rentabiliteit der ondernemingen en de investerin
gen, xegen de achtergrond van een rationeel werkend vervoers
systeem bij handhaving van de vrije keuze der verladers. 

Er viel een toenemend begrip te constateren voor de stel
ling, dat het streven naar een verantwoorde structuur der ver-
voortarievon ten behoeve van de goederensector eer. herziening 
en harmonisatie op basis van gezonde concepties omtrent het 
vervoerbeleid in de deelnemende staten noodzakolijk maakt. 

In de daarop volgende plenaire zitting word de behande
ling van de inventarisatie van de economische on exploitatie
vraagstukken zoals die door de werkgroep analyse in drie voor
bereidende nota's v/as neergelegd voortgezet. De. commissie werd 
voorgezeten door de plv. voorzitter Santoni, van wie een merk
bare invloed ten goede uitging. 

Een discussie ontspon zich met betrekking tot de interpre
tatie van de Resolutie van Mossina, nl. of deze uit twee delen 
bestaat, t.w. enerzijds bijzondere onderwerpen en anderzijds 
gemeenschappelijke markt, dan wel of de Resolutie als een ge
heel moet 'worden gezien in dier voege, dat alle vraagstukken 
moeten worden behandeld onder het gezichtspunt van de gemeen
schappelijke markt. De plv. voorzitter doelde mede, dat de heer 
Spaak hem had opgedragen een uitwerking van de Resolutie van 
Messina te geven, uitgaande van de zienswijze, dat deze uit 
twee afzonderlijke gedeelten bestaat. 

Dezerzijds is gesteld» dat tot dusverre de instructies 
duidelijk luidden, dat de beraadslagingen moesten uitgaan van 
do verwerkelijking van de gemeenschappelijke markt en dat in
dien het Comité Directeur zijn opvatting zou hebben gewijzigd, 
dit het beste uit een nadere schriftelijke instructie zou kun
nen blijken. De Duitse delegatie viel met nadruk deze opvatting 
bij. Men besloot in ieder geval te beginnen de discussie vanuit 
de veronderstelling van de gemeenschappelijke markt te voeren. 
Na de zitting vroeg de Voorzitter aan de leider der Nederlandse 
delegatie diens instemming om de discussie niet in het comptc-
rendu van de zitting te vermelden, aangezien hij op grond van 
nadere inlichtingen do indruk had, dat het slechts een tijde
lijke koerswijziging van de heer Spaak betrof en men wellicht 
niet meer op de behandeling van de Resolutie in twee gedeelten 
zou terugkomen. Hiermede werd ingestemd. 
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De economische discussie in deze bijeenkomst droog nog een 
voorlopig karakter. Men gaf nadere forriuieringen van de vraag
stukken, zoals die in de werkgroep analyse waren onderscheiden 
en heeft zich vooral begeven in de analyse der vervoorpolitieko 
aspocten, waarmede de werkgroep analyse zelf niet gereed v;as 
gekomen. Uiteraard tekenden de verschillende opvattingen zich 
hierbij reeds enigszins af, nl. enerzijds hot standpunt waarbij 
het vervoer als publieke dienst wordt beschouwd en men zich om 
het bedrijfskarakter en de rentabiliteit minder bekommert 
(Frankrijk) terwijl anderzijds (Nederland) het bedrijfskarakter 
en het rentabiliteitsstreven op de voorgrond werden gesteld. 

Hot blijkt trouwens heilzaamj dat het vervoerwezen thans 
midden in de discussie omtrent de gemeenschappelijke economisch 
ontwikkeling in Europa is gesteld. Do discussies gingen dieper, 
en het streven, zich uit de economische chaos van het vervoer
wezen te bevrijden, tekende zich duidelijker af dan tevoren. 
Overigens zal nog moeten blijken, wat» practisch bereikbaar is 
en hoe groot de weerstand is tegen de verwerkelijking van de 
gemeenschappelijke markt op vervoergebied. Van Franse zijde lic-
men al dadelijk merken, dat men daarvoor niet voelde, en het 
vervoorvraagstuk alleen wilde bekijken vanuit do goederenmarkt. 
Op zuiver economisch gebied is echter nog geen enkele conclusie 
geformuleerd. 

, Cp het technisch exploitatief gebied, dat zoveel eenvou
diger is, is men wel tot het neerleggen van een aantal gemeen
schappelijke inzichten gekomen. 

In het algemeen kan men zeggen, dat de periode van ver
kenningen is afgesloten. In de volgende plenaire bijeenkomst 
zal men allereerst de rapporten van de luchtvaart en P.I.T. be
handelen en daarna trachten een gemeenschappelijke formulering 
van de economische aspecten van het vervoerwezen in de gemeen
schappelijke markt te vinden. De institutionele vraagstukken 
rusten nog. 

Teneinde oen goede voortgang van de discussie te verzekeren 
is een driemanschap van Nederland, België en Frankrijk verzocht 
de discussies voor te bereiden en de redactie van de conclusies 
op zich te nemen. Deze groep van drie komt op Vrijdag, 16 Sep
tember bijeen, terwijl de plenaire commissie is geconvoceerd 
voor 20 t/m 23 September a.s. 

Sub-Commissie voor Luchttransport 
Een daarvoor ingestelde werkgroep bestudeerde aan de hand 

van de desbetreffende Eurofima-documenten een voor-ontwerp voor 
de statutc-n en voor de Conventie voor de eventueel op tc rich
ten Socie'te' d'Achat de Matériel Ac'ronautiqufc. Overwogen werd 
dat de opstelling van het 'Accord de baee" overgelaten zou 
moeten worden aan de luchtvaartmaatschappijen. 
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De Werkgroep was van oordeel dat de beoogde Socioto d'Achat 
behalve de financiering van aankopen cok oen zekere standaardi
satie van het aan te schaffen materieel zou raoeten beogen. Een 
belangrijk punt in dit verband was de grootte van het merv:-r:-
pelijk kapitaal. Van Nederlandse zijde werd met succes naar 
voren gebracht, dat kapitaal althans in de aanvang niet te hoog 
diende te worden gesteld, aangezien het onjuist zou zijn, dat 
de luchtvaartmaatschappijen een te groot deel van hun eigen ka--
pitaal in het kapitaal van de Societé d'Achat zouden vastleggen-r 
Tevens zou op die manier de mogelijkheid overblijven om - zo 
zulks nodig zou blijken - uit eigen middelen andere typen vlieg
tuigen aan tu schaffen dan die, welke de Societé zou voorstaan. 
De praktijk zal dan kunnen uitwijzen of de Societé goed^rkt. 
Zo ja, dan volgt automatisch oen grotere standaardisering en kan 
zonodig het kapitaal altijd neg worden verhoogd. 

Het ligt in de bedoeling, dat bedoelde documenten na aan
vaarding alloroorst ldoor de sub-commissie ten spoedigste aan de 
luchtvaartmaatschappijen worden-toegezonden met verzoek zich te 
beraden over hot Accord de base. 

In een gezamenlijke vergadering met do maatschappijen zul--
len dan daarna cle documenten definitief kunnen v/orden opgesteld. 

De sub-commissie zelf vergaderde alleen op V/oensdag, 14 
September des namiddags. Beslot, n werd dat de verschillende de
legaties zich nog nader zouden beraden over de nieuwe nota die 
aan het Comité Directeur moet worden gericht inzake de instel
ling van een Europese luchtvaartmaatschappij, en om in de loop 
van de volgende week die nota op te stellen. 

-924-1 00-9-' 55. 
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Septembe 

OVERZICHT van de interventie van de Nederlandse woordvoerder 
in de Commissie van de Gemeenschappelijke Markt over de 
punten III, sub 1-6 inzake de "harmonisatie". ') 

1. Wij moeten deze week voldoen aan de te Uessina wel 
zeer ruim gestelde vraag tot bestudering van :les mesures" 
á prendre en vue d'harmoniser la politique genérale des pays 
participants dans les domaines financiers, économiques et 
sociaux" en '1'adoption de méthodes susceptibles d'assurer 
une coordinati^n suffisante des politiques monétaires des 
pays membres pour permettre la création et le dévelcppement 
d 1 un marché commun" (punten B, sub b en c der resolutie van 
lessina). Deze punten zijn nader vermeld in de terms of 
reference onzer commissie, tezamen met het Vraagstuk van de 
harmonisatie van de verkeerspolitiek (punten 4, 5 en 6 van 
doe. No; 2 9 ) . Hierover gaat nu Hoofdstuk III van onze 
questionnaire (Doe. No. 158). 

2. Nederland heeft ter vergadering van het Comité de 
Direction in Maart 1954 te Parijs zijn reserves ingetrokken, 
welke zijn woordvoerder in de Economische Commissie had ge
maakt over de formule No. 6 van het Parij se Rapport (blz.115 
van dat rapport). Die houding blijft gehandhaafd, wat dus 
wil zeggen, dat deze formule ook nu voor Nederland aanvaard
baar zou zijn. Vermoedelijk zal zij echter voor de huidige 
Brusselse studieconferentie onvoldoende zijn, daar het uit
gangspunt nu niét is een Europese Politieke Gemeenschap, 
wier economisch programma men moet formuleren, doch juist 
andersom : een economisch rapport, waaruit straks Institutio
nele consequenties zullen moeten worden getrokken. Daarvoor 
is de politiek getinte formule van Parijs vermoedelijk on
voldoende scherp, da--:r zij slechts institutionele principes 
en geen precisering gaf, terwijl het nu juist om economische 
precisering en nog niet om institutioneel-politieke lijnen 
gaat. 

3- Het voordeel van Doe. No. 158 is nu juist, dat het ons 
tot precisering dwingt, welke.wij in de geheel anders getinte 
Parijse conferentie niet tezamen mochten bereiken, zelfs 
niet benaderen. Het spreekt echter vanzelf, dat ook dit werk
stuk door ons niet "ad hoe" kan worden afgedaan, daar het 
straks alles zal moeten passen in een economisch logisch en 
politiek sluitend en aanvaardbaar .geheel. Vandaar, d Qt ik er 
behoefte aa& heb deze algemene beschouwing aan de concrete 

') De in dit stuk genoemde documenten van Brussel zijn op 
aanvrage bij de secretaris der Delegatie verkrijgbaar. 
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beantwoording der gestelde vragen te doen voorafgaan, daar ik 
meen, dat wij "zeven experts" recht hebben op duidelijk in
zicht in elkanders "philosophie", alsmede van die onzer ad
viseurs. Tot heden is het vooral de ELSG gev/eest, v/elke ons 
haar dragende gedachte - en door haar ervaring gedragen ge
dachte -"heeft doen kennen : ik doel op het bekende Doe. Ho.65. 
De Raad van Europa heeft het vraagstuk impliciet behandeld in 
zijn recente "L'état actuel de 1 1 intégraticn économique de 
1'Lurope occidentale''. 

U zult mij wel toestaan, dat ik als gewoonlijk ronduit 
op ons aller moeilijkheden inga. Deze zijn juist deze week 
bijzonder groot, want terwijl inderdaad de strikt-economische 
approach van Messina beter is dan de politieke van 1952-1954-, 
rijzen er voor ons allen juist bij de harmonisatie zóvele 
politieke (institutionele) vragen, dat het zelfbedrog zou 
zijn ze niet bij hun naam te noemen. 

Bij uitzondering me€n ik dus heden mijn politieke 
"philosophie" voorop te aioeten stellen. Dat is dus mijn ant
woord op het karakter van ons werk in onze commissie, //elnu, 
er zal wel niemand in ons midden zijn,, die meent, dat een 
gemeenschappelijke markt zónder instituten is te tereiken 
of, gerealiseerd zijnde, is te leiden. Het gaat dus in andere 
woorden om de vraag, welke indeling wij gaan voorstellen 
in de vlakken van gemeenschappelijke, is "G-emeenschapspcli-
tiek", en van de nationale politiek der betrokken Landen. 
Immers, d&t is het vraagstuk ener harmonisatie, niets méér, 
maar ook geen woord minder. 

En wanneer zullen onze Landen een stuk' nationale zeggen
schap san gemeenschappelijke instituten afstaan ? Alleen wan
neer zij inzien dat zulks elementair noodzakelijk is cm ons 
gebied, dat is dan de Douane-Unie van onze gemeenschappelijke 
markt, een beter economisch patroon te geven. Doch wanneer 
wij onze Regeringen dat in een duidelijk rapport voorleggen, 
dan zullen zij die offers ook brengen omdat verwerping d-°n 
verwerping van de Douane-Unie zou betekenen. Andersgezegd : 
de Landen kunnen pas bevoegdheden overdragen of opdragen 
wanneer zij duidelijk weten wat het eindresultaat zal zijn. 
Onze verantwoordelijkheid is juist daardoor deze week nu 
extra groot, want terwijl men opheffing van belemmeringen als 
invoer- en uitvoerrechten, an contingenteringen, concreet en 
precies kan vastleggen, kan men zulks bij het parallel-maken 
der te voeren politiek niét, omdat zij niet in vaste klassie-r 
ke elementen vastligt, doch wisselvallig en bont is als het 
leven zelf. 

Daarom grijp ik dus naar het leven zelf, i.c. naar de 
ervaringen van de' K3G, naar Doe. No. 65-

Ik ben van oordeel, dat de KoG in h 7 , ar conclusies nc. 1 
tot en met 4 onze aangelegenheid duidelijk en juist heeft 
rangegeven, en ik stem vooral in met haar eis, d«t het hlir 
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Openhartig gezegd ligt het voor mij dus zó, dat ieder 
onzer, die harmonisatie vraagt of voorstelt, dan ook zijner
zijds sterk in zijn schoenen moet staan in het besef dat 

zijn eigen Land de '•'markt," volledig zal helpen realiseren. 
Aan theoretisch gedebatteer hebben wij nu reeds jaren be
steed . 

Naar mijn mening is 
ener economisch 

en vruchtbare poging tot het 

in de alinea's 2 
zijn : 

I. "les règles visant 

"philosophie" gedaan in D< 
en 3 erop is gewezen, dat 

»c. No. 133. 
er twee el« menten 

sein du 
assurer 

marche- commun" , 

II , et "le: 
elles. 

le jeu de la concurrence 

certaines d'entre 
:ns 

mesures, ou tout au moins 
visant à assurer l'adaptation progressive et 

heurts des économies aux conditions nouvelles (mesures 
transitoires, système de sauvegarde)". 

ís dit in alinea 2 van Doc. 138 goed gezegd, in alinea 3 
wordt terecht in andere bewoordingen op deze negatieve en po
sitieve kantien van het probleam gewezen, waarbij terecht 
wordt opgemerkt, dat wij niet moeten vervallen in de fout te 

irmonisation pour willen "faire 1 ' h£ 1 1 harmonisation 
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•Wanneer ik nu een poging g' dotn cm aan mijn college.'s 
mijn economische gedachtt-nlijn duidelijk te arken, d^n wijs 
ik er allereesrt cp, dat het juist op Nederlands voorstel is 
geweest, det onze commissie de vragen der harmonis° ti-; in 
drie groepen heeft ingedeelde 

a. hoe vinden wij de strikt nodige parallelliteit in de rege
len en maatregelen van Overheden en nrtionale stukken or
ganisatie-leven ten aanzien v°n wat de kern is van een ge
meenschappelijke markt : de open en faire concurrentie ?; 

b. hoe voorkomen wij zo grote spanningen op het monetaire 
veld, dat ons gehele werk gefrustreerd zou kunnen "'/orden? 

c. wat is het noodzakelijke werk tussen a en b in ? 

Ik constateer nog eens, dat deze door U overgenomen 
approach de lijn van Messina op de enig mogelijke practische 
wijze interpreteert. 

Nederland meent dus, d pt de raison d'être en de nood
zaak ven een gemeenschappelijke markt gelegen is in de invoe
ring van een open concurrentie over een wijder geografisch 
veld d?n de huidige - min of meer in zichzelf opgesloten -
nationrle economieën,teneinde geleidelijk het Europese 
producentenleven te stimuleren tot efficiënter onderlinge 
specialisatie op de basis van "1e' sélection des meilleurs". 
Niet om te voldoen aan een v?ak gehoorde boutade "om de 
rijken rijker, en de armen ~rmer te maken, mrr~r in de geest 
van wat het rapport van de Raad vm Europa kernachtig zegt 
(blz. 82) : "La concurrence économique rie vise pas h récom
penser le producteur dont les efforts sont les plus méri
toires, mais cà garantir au consommateur un maximum-de satis
faction peur une dépense minimum de main-d'oeuvre et de 
ressources. Le réajustement des structures de production 
n'est pas, comme on a trop tendance à le croire, l'un des 
principaux inconvénients de l'intégration; c'est au contrai
re, son objectif essentiel." 

Ik mag dit zeggen, omdat . mijn land dit ook in- eigen 
huis heeft nagestreefd, doordat het na ommekomst der eerste 
verwarde jaren na 1945 geleidelijk deuren en vensters, naar 
de buitenwereld wijder hedft opengezet en ook in het binnen
land de onderlinge wedijver in steeds opener banen heeft ge
leid. Gij weet wel, dat zulks geenszins, berust op 19 c eeuwse 
onthouding, want onze opeenvolgende Regeringen konden tevens 
een stuk sanering leiden, dat met concurrentie juist zo goed 
-kan samengaan. En wanneer ik het w^t fors mag zeggen : mijn 
land is één der West-Europesc l°nden, waar bewezen is, dat 
een termijn van 10 y ren - door sommigen Uwer steeds als 
kort geschetst - ruimschoots voldoende is om, wanneer men 
wil, ingrijpende modernisering van het productiepatroon te 
realiseren. 
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Dit betekent m.i., dat min.de durf moet hebben cm de 
wedijver-spanning met andere eenheden te ondergaan. "Kcnkur-
renz-Angst" is een trieste raadgever. Dus : 
i.- wij moeten de grote tegenstellingen in onze nationale 

stelsels rechttrekken, voorzoverre die zich niet vereni
gen met het begrip v^n lén gemeenschappelijke markt, 

ii.- wij moeten niet dlles willen regelen, want pas de prak
tijk zal voor etn zeer groot stuk kunnen cantonen w t 
nodig is. 
Da rrom gevoelen Nederlandse woordvoerders ook bij Europe

se sanering stetds méér voor een goed-werkend s^uveg^rde-
s.telsel, dan voor dc theoretische doolhof der harmonisr.tie. 
Concreet zal ik dus wel aan een positief rapport over harmo
nisatie willen medewerken, maar slechts daar waar het aanwijs
baar nodig is, en niet ~ls uitvlucht voor cencurrentie-vrees. 
Kern is, wat de KSG daarover zegt op blz. 19 van Doe. N D . 65 
onder haar formule van "distorsions". 

Ook in eigen land legden wij eerder de nadruk op 
"sauvegarde" dan op "harmonis-tion peur 1 1harmonisaticn" en 
wij zijn dus ook hier ten eerste consequent en voorts ge
sterkt door gunstige ervaringen. Anders gezegd : een protec
tionistische Europese narkt met onoverzichtelijke kunstmatig
heden in zijn interne bestel, is iets dot naar onze va*ste 
overtuiging niet in ons gezamenlijke Europese belang zcu zijn 
en het zou dan ook om die reden voor Nederland onaanvaard
baar zijn. 

Kort en goed : het gaat om een ineenvloeien van een aan
tal nationale markten onder spelregelen, welke efficiënt zijn 
en nieuwe specialisatie stimuleren; negatief : per definitie 
brengt dit verschuivingen mede, welke wij niet mogen afweren, 
doch waarvan wij alleen de sociaal hl te scherpe kanten heb* 
ben te verzachten, opdat de vernieuwing geleidelijk maar 
toch-gestadig verlope. 

7. Inzake de concurrentieregelingen merk ik op, dat er 
twee vaste punten zijn : 
i. elke producent en elke consument heeft het recht duide-
a lijk te weten, dat hij niet de dupe zal worden van dis

criminaties op de basis v^n nationaliteit, 
ii. het gaat niet om de g t flijktrekking van kostenniveaux in 

algemene zin, doch het gaat.-om' het tegengaan van bevoor
rechting door de nationale overheden of organisaties van 
een bedrijfstak of product in vergelijking met de -ndere. 
Dit laatste ligt bij onze "m^rché commun généralisé" 

bepaald moeilijker dan het voor c n in de KSG- lag en.ligt, 
waar het om twee duidelijk overzienbare sectoren ging. 

Aan de hand onzer documenten 97 en 134 zullen wij dit 
nader moeten overwegen; de desbetreffende vragen van ques-
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tionnaire No. 158 geven ons daarbij houvast. De "distorsicns" 
v=:n Doe. No. 65 horen bij dit vraagstuk thuis. 

8. Veel moeilijker ligt hot in het veld der monetaire poli
tiek. Immers, enerzijds spreken wij niet over een nieuwe een
hei i met een monetair bestel, anderzijds beseffen wij, .dat 
een zelfgenoegzaam hanteren van monetaire instrumenten door 
elk land op zichzelf onvoldoende- is om de theoretische moei
lijkheden te ontgaan. 

In 1954- waren wij het er te Parijs over eens (zie For
mule Do. 6 ) , dat "Des Etats membres doivent pratiquer une 
politi-iue économique, fin:~ncière et sociale compatible avec 

• les exigences de l-' form-ition du marché commun, de son f^nc-
tionnenent régulier et de son maintien, en vue de aréer entre 
eux les conditions d'une réelle solidarité économique." 
Dat ging zelfs voorep. Onze Franse collega stelde zelfs, dat 
."Des Etats ... s_e devront", wat ik steeds zp heb uitgelegd, 
dat "se" niet ^l'leen wil zeggen nè soi-même" , doch vooral 
"l'un I 1 1autre, Se devront mutuellement". Ik meen, dat 
daarover geen meningsverschil mogelijk is. 

Dat beduidt dus : een politiek van monetair evenwicht 
bij volledige werkgelegenheid. 

Die vertaalt zich in de praktijk vooral in de betalings
balans. Fr zijn wel andere criteria denkbaar, doch ik meen 
het beste te doen. hier nu tij de betalinsbalans aan te kncpai. 
Zien andere woordvoerders dit ^nders dan hoor ik dat str?ks 
wel. 

Cp het beroep van een land op moeilijkheden met zijn 
eigen betalingsbalans kom ik bij sauvegarde de volgende 
week terug. 

Het gaat nu dus over de rechten der partners en der 
••"Gemeenschap" ingeval zij menen (meent), d°t een Dand zo 
handelt, dat het - zonder bepaalde Verdragsplichten te schen
den of een beroep op de s^uveg^rde te doen - de totstand
koming van de "markt" hindert, df een gerealiseerde "markt" 
in gevaar brengt (dus ook : het reeds gerealiseerde gedeelte 
van een groeiende markt in gevaar 'brengt). Dit alles dus' 
zowel in eindfase als in overgangsperiode. 

Fr kan dan sprake zijn v^n grote betalingsbalansover
schotten,' of van t-korten. 

Bij grote overschotten zou ik willen voorstellen, &5,t 
de andere landen (c.q. de "Gemeenschap" bezwaren mogen (mag) 
an.ken, dat het betrokken land de voortgang belemmert of terug
slag gaat veroorzaken. Fr kome dr-n een gemeenschappelijk 
•(of Gemeenschaps-) advies aan dat land, dat met dat D°nd 
wordt besproken. 

De justificatie van dat optraden t-genover dat Dand 
ligt dus in het feit, dat het Dand n^ar de mening zijner 
partners, of naar de mening van het gemeenschappelijke uit-
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voerende orgaan, zich niet houdt aan zijn verplichtingen. 
Immers, wij zijn het er reeds over eens - zie diverse onzer 
documenten - dat er op het monetaire veld een gedrag denk
baar is, dat - hoewel f orme-el-qu^nt it: ti êf niet in formules 
te vangen - ingaat tegen do teneur, tegen de tendentie, v:.n 
het samengaan, tegen de concrete mogelijkheden van én vrij 
verkeer onderling, én gezamenlijke kracht in economicis. 

Er is dus naar de mening der anderen onrecht gaande. Z 
dient zich dus de vra^g op, welke bij elk onrecht ontstaat 
kan ik door gemeensch^ps-optreden dat onrecht zé aantasten, 
dat er Recht ontstaat ? Bij elke Rechtsvraag in deze gêcst 
rijst er dus de vraag der dwang, der sancties. 

In theorie k rn deze hier tweeërlei zijn. $S v-.rgeefse 
waarschuwingen kan ik : 

a.- ingrijpen, door het Recht met sterke hand te realisere 

b.- mij verweren, wanneer ik het onder a genoemde niét ver 
mag te doen. 

Dit is de kern v^n ons vraagstuk, en het is juist hie'r 
dat ik afhang van het uiteindelijke karakter onzer Gemeen
schap. In een nationale St̂ .at kan ik altijd ingrijpen. In e 
Bondsstaat kan ik mij cok wel. sancties als sub a.- denken. 
Maar als er uit onze conferentie geen Bcnds-Sta^t voortvlce 
hoe staan wij dan ? 

Mijn antwoord is nu het volgende. Enerzijds heb ik als 
gelaedeerd Land en a fortiori als gelaedeerde Gemeenscha 
méér rechten nodig.d?n ik zou hebben wanneer het ging om vr 
gen tussen twee willekeurige landen in het internationale 
leven, anderzijds verwacht ik dat men te Brussel niet tot z 
een politieke eenheid zal adviseren als een Bonds-Staat is; 
en in dat gev^l aanvaard ik niet een overnemen v~-n dit stuk 
elementaire nationale (monetaire) politiek door de andere 
partners of de. Gemeenschap. Ik doe dus twee voorstellen : 

a.- de andere Landen of de Gemeenschap leggen de adviezen 
voor aan het Parlementaire Qrga^n der Gemeenschap, rpd 
er openbaarheid kome, 

b*- volgt het overtredende Land de adviezen niét, d^n kan 
exécutieve der Gemeenschap ian de andere partners het 
recht geven, tegtnm^:atregelen te nemen, welke precies 
worden omschreven. 

Nu zegt U misschien "d cn ligt dus de markt aan stukken 
Ja, dan ligt de markt voorlopig aan stukken, omdat de samen 
werking der Landen blijkbaar niet sterk genoeg gefundeerd 
was, Doch de instituten blijven bestaan, en de aangegane ve 
plichtingen ook, zij het dan d-st deze tijdelijk zijn ge
schorst : ten misbruiken van deze weg om " uit de Gcmeensch 
te komen" is dus niet te verv/achten. 
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En bij tekorten cp de betalingsbalans, voorzover hot be
trokken Land géén (Of neg geen) beroep doet cp„ s-uveg^rde-
maatregelen ? Ik zie gc^n mdere oplossing, den daarvoor de
zelfde procedure voor te stellen cis ik zojuist voorstelde 
voor overschotten. 

Het is dus in deze zin, d"t Nederland straks de div-rse 
vragen ven onze questionnaire No. 158 zal g" an beantwoorden. 

Doch er is nog een grote Vraag : de convertibiliteit. 
Daarvoor wil ik reeds nu zeggen, dat ik meen, df»t deze 

tussen de partners moet bééfteazi, dus dot zij allen moeten be
horen .tot hetzelfde systeem in wijder geografisch verband. 
Ik.meen d:.t Doe. No. 65 d" ̂ rvnn rake dingen zegt, maar niet 
geheel beslist genoeg is. 

Dn nu het tussenveld tussen concurrentiepunten en mene-r 
t&ire vragen, waarover onze vr? g Nc. III-6 handelt. Ik zou 
daarin, met inachtneming van het reeds door mij gezegde, de 
lijn van ons Doe. No. 65 de juiste genten, daar ik meen, dat 
de XSG daarin rake dingen heeft gezegd. Daar ik echter in 
principe deze zaak zozeer verbonden gent met punt IV van onze 
'vragenlijst (de s-uvegarde), zal ik daarin geen concrete voor
stellen doen, doch die mijner collega'a afwachten* 

é- Dit is de basis v^n de antwoorden, welke ik dus straks 
ris Nederlands expert zal geven cp de diverse in Doe- No. 155 
coticreet gestelde vragen. Evenals U ben ik diep doordrongen 
van de ernst van juist dit harmonisatieprobleem. Ik heb dus 
gepoogd zo ver te gaen als wij in Nederland juist sn nodig 
echten, en ik heb de lijn aangegeven, welke de grens beduidt 
van wat nsar mijn mening een Land in werk als het onze als 
beknotting van zijn nationale zeggenschap kan toelaten. 
Doch mijn herhaalde hypothese en eis is dus, dat d°n ook een 
Douane-Unie tot stond komt, welke de gemeenschappelijke markt 
van Messina overeenkomstig het GATT en andere internationale 
Verplichtingen realiseert. 

1-904-30-9-'55 
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