
NEDERLANDSE DELEGAIIE 31J DE INTERGOUVERNEMENTELE COMfHSSIE 
INGESTELD DOOR DE CONEERENTIE 7AN MESSIIIA 

',7c ekbo richt No. 6 
periode 20 t/m 23 September 1955 

Algemeen 
Tijdens de verslagperiode hebben in de Commissie voor de 

Gemeenschappelijke Markt belangrijke discussies plaatsgevonden, 
waarbij in verband met het probleem der "clauses de sauvegarde" 
de eerste schermutselingen hebben plaatsgevonden over de institu
tionele vraagstukken. 

In de Sub-commissie voor de Investeringen kwam o.m. aan de 
orde de vraag of openbare inschrijvingen en aanbestedingen voor 
projecten, te financieren door het investeringsfonds voorbehouden 
moeten blijven aan ondernemers uit de zes landen, dan wel ook open 
moeten staan voor ingezetenen uit andere landen.. 

Over dit vraagstuk, dat ook in andere organisaties aan do 
orde is, zal nog nader een Nederlands standpunt moeten worden 
bepaald. 

Daar Prof. Vorrijn Stuart op 22: en 23 September verhinderd 
was, berustte de leiding van de delegatie gedurende die dagen bij 
Mr. Linthorst Homan. 

Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt 
Op 20 en 21 September worden de problemen der sauvegardc 

behandeld. Daarbij deden zich naast technische bijzonderheden, 
een paar belangrijke politieke verschijnselen voor, waarop aan 
het eind van dit onderwerp nader zal worden ingegaan. 

m Men volgde het Nederlandse voorstel in vier rubrieken te 
spreken : 
1.- escape bij moeilijkheden in een sector of gebied, in do 

overgangstijd % 
2,- idem in d^ gerealiseerde markt\ 
3.- escape bij moeilijkheden met betalingsbalans in de over

gangstijd % 
4-.- idem na de realisatie van de markt. 

Nederland zette de. discussie in. Voor 1 : zie artikel F 
van plan-Beyen. Dat beduidt de mogelijkheid van een opschorting 
voor het betrokken land in de verlaging van invoerrechten on in 
de opheffing'der quantitatieve restricties, dus "suspensif", 
geen bevoegdheid tot wederinvoering ("rovcnir" van Messina) 
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van wat al opgeheven is. Voor 2 : geen escapemogelijkhedea DCÏI. 
Voor 3 : zie artikel E van het plan-Beyen, i.c. geen "revenir" 
inzake invoerrechten, dpçh wel "revenir1' inzake reeds verdwenen 
contingenteringen. Voor 4 : gelijk aan 3. 

België' denkt over 1, 2 en 3 gelijk aan Nederland, door-
acht 4 onaanvaardbaar, daar in een eenmaal bereikte vrije taarki 
een terugvallen op restricties ondenkbaar is, daar het alles . 
weer in gevaar zou brengen : men bereikte hier de oplossing * 
niet door de repressieve sauvegarde, doch door de preventieve 
harmonisatie (zie vorig weekbericht daarover)* 

Frankrijk, Duitsland en Luxemburg : als België. 

Italië : als Nederland, doch geeft voor 4 in principe 
toch de voorkeur aan harmonisatie-vooraf boven sauvegarde-achteraf. 

Engel and : als Nederland, Wil in 4 zelfs een land in moei
lijkheden het recht geven automatisch en autonoom .contingent erin--
gen te doen instellen. Argument daarvoor is : tijdnood in dat 
soort gevallen; Nederlandse repliek daarover : zie alinea van 
artikel E van plan-Beyen over mogelijkheid van'"autorisation 
provisoire". 

KSG en OEEC : als België. 

" Na deze eerste- ronde kwam de wederzijdse critiek. De Belgen 
en Fransen vielen Nederland scherp aan - en dit is het punt dat 
in aanhef van dit verslag is bedoeld. De Belgen verweten ons ''een 
markt kapot te gaan maken, die Nederland zelf zo voorstaat", de 
Fransman kwam zelfs met een betoog, dat er "twee .scholen van den
ken zijn : zij, die (Belgen ën---Duit sers)-bij- de intégrât re- de * 
consequenties in de diepte der problemen aandurven, en zij, die 
(Nederland) het in~de oppervlakte zoeken, door instituten -meer 
dan in do materie", ' 

Nederland riposteerde daarop als volgt : er zijn inderdaad 
twee scholen-, doch geheel andere, n.1. zij die menen, dat een 
soort verbeterde OEEC de oplossing kan geven en zij, die do ver
antwoordelijkheden Europees willen leggen bij een Exécutieve, ̂er-
een Assemblee, met een Raad van Ministers als schakel tussen de 
Europese en de nationale politiek. Nederland behoort tot de tweede 
school en wil een verdrag dat garandeert, dat de afspraken worden 
nagekomen, maar'dan moeten die ook uitvoerbaar zijn. V/at nu de 
monetaire politiek betreft (vraag 4 van. hierboven) :, men mené 
niet, dat men ooit op de sto©l van de nationale Regeringen kan 
gaan zitten voorgeval deze in de .-harmonisatievraag-.- inzake., hun 
betalingsbalans tot het einde hun verzet tegen de gemeenschaps
adviezen- volhouden zodat een erkenning van het recht de:.1 

Staten op e scapes ..inzake vraag 4 een logisch ding is. V/illen .ech
ter straks, bij de"institutionele discussies, de andere delegaties 
in alles een Europees beleid met supranationale bevoegdheden en 
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vcrantwoor&elijkhcdon aanvaarden, dan - maar pas dan - zal Neder
land kunnen overwegen wet daarop zijn reactie zal moeten zijn. 
Doch voorlopig is hut Nederlandse standpunt realistisch. 

Op dit betoog ging niemand in. 
Toen men later de i n s t i t u t i o n e l e zijde der sauvegarde besprak 

(vraag IV-4 van de questionnaire Doe. 158), kwamen de volgende 
standpunten : 
Nederland 
België* 
Luxemburg 
Duitsland 
Frankrijk 

artikelen E en F van plan-Boyen; 
vermoedelijk wel e en supranationale beslissing; 
(onduidelijk) 
vele gevallen aan een soort Tribunaal overlaten; 
meerdorhoidsbeslissing (duidde uchtor niet aan van 
v/elk orgaan). 

•Hiermede eindigde de bespreking in eerste lezing, Er komt nu 
een werkdocument van het secretariaat, gelijk gebruikelijk. 

De Nederlandse delegatie h e e f t na deze discussies in eigen 
kring de nu ontstane situatie besproken. Zij kwam tot deze ana
lyse : de andere delegaties, wellicht met uitzondering van de 
Italianen (?), en met terzijdelating dir zeer apart denkende Brit
ten, zien blijkbaar in een constant, overleg over monetaire zaken 
zó een sterke band tussen de Regeringen ontstaan, dat deze vrijwel 
alles in dat overleg zullen kunnen oplossen. Stellen zij nu dus 
bij de harmonisatie (zie weekbericht no. 5) inzake de betalings
bal anspolitiek "decisions" voor, dan zien zij die als stok achter 
de deur tegenover een land, dat óf te grote overschotten, of te
korten dreigt te krijgen en dan menen zij dat alles in orde is, 
en dat eventuele moeilijkheden dan gezamenlijk en niet door es
capes moeten en kunnen werden opgelost. In die gedachtengang is 
e r voor hen in de eindfase geen aanleiding voor wederinvoering 
van reeds geheel verdwenen onderlinge belemmeringen. De zo denken
de delegaties zijn dus logisch en consequent : men lost de moei
lijkheden gezamenlijk zo tijdig op, dat zij nimmer (in de eindfase, 
geval no. 4) aanleiding zullen kunnen geven tot een verzoek om 
escapes. In de overgangstijd is dat anders •%• daax'om aanvaarden 
deze delegaties onze suggestie no, 3 dan ook wel* 

Nederland is ook logisch en consequent : omdat men nimmer 
de nationale moeilijkheden Europees kan opvangen, daar de Orga
nen immers niet de taak der Regeringen kunnen gaan overnemen, moe
ten die Regeringen ook in de eindfase (geval no. 4) hun recht op 
escapes houden. 

Nederland staat nu dus alleen, zij het zwak gesteund door de 
Italianen en door de nationaal en niet-Europeos denkende Engelsen. 
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De Commissievergadering van 22 September v;ac gewijd aan de 
eerste algemene/bespreking over het vrije verkeer van kapitaal en 
van diensten. 

Inzake het k •j/pita alver keer had de heer Verrijn Stuart een 
vragenlijst ontworpen TD'OC . 265)* Aan de hand daarvan werd eerst 
gesproken over het verband tussen de vier onderwerpen : verkeer 
van goederen kapitaal, diensten en personen, waarbij evenals te 
Parijs wel een zekere gelijkheid in de realisatie van de vrijheid 
in elk dezer groepen werd verlangd, doch ook werd geconstateerd, 
dat de onderwerpen elk voor ziah aparte trekken hebben, en dat 
met name voor het kapitaalverkeer moeilijk tevoren termijnen van 
steeds.verdere vrijmaking zijn vast te leggen. Onverwachts ging 
de Fransman nu ver : er moest in theorie eigenlijk een ':Communauté 
de monnaies" ontstaan, daar de monetaire zaak de kern der gehele 
problematiek van de gemeenschappelijke markt uitmaakt : hij voeg
de, er echter aan toe dat dit voorlopig wel theorie zal blijven. 
Daar men vrij.algemeen inzake het kapitaalverkeer niet tezeer in 
details wilde gaan, werd aan een kleine werkgroep opgedragen, 
aan de hand van diverse stukken (Doe. no. 265, OLEO, Benelux-
regling van 1954-) een concept te maken, dat dan in de volgende 
week aan de heer Verrijn Stuart zal worden voorgelegd en na diens 
instemming in de commissie ter sprake zal komen> 

Inzake het dienstenverkeer hield men een eerste oriënterende 
discussie aan de hand van werkdocument no. 263 van het secretari
aat , en van.de hier bekende lijsten van de OEEC en tenslotte van 
de Parijse rapporten. Ook hier zal er uiteraard in de eindfase 
in elke dienstensector wel een serie nationale regelingen blijven 
bestaan, waarin.echter naar de mening der meeste experts geen 
discriminatie naar nationaliteit meer mag voorkomen, terwijl bo
vendien harmonisatie dezer regelingen per sector gewenst zal zijn. 
De oommissie zal niet overgaan tot uitwerking van alle sectoren, 
Er tekende zich nu, en ook bij de voortzetting op 23 September, 
toch wel oen lijn af, welke in een nieuw-werkdocument nader, zal 
worden uitgewerkt,. 

De laatste dag dezer' week, 23 September, was goeddeels ge
wijd aan de amendering van een werkdocument over de concurrentie 
(Doe. no. 240, amendementen der delegaties no. 244)» waarmede de 
eerste stap werd gezet op de weg der tweede lezing. De volgende 
week komen nog een serie dezer documenten aan de orde, over diver
se' grote vragen, waarop de delegaties hun amendementen tegen 
27 September moeten indienen. De Nederlandse delegatie volbracht 
die. taak van redactie harer wensen reeds, waarbij in een enkel 
geval, waarover enige onzekerheid bestond, nog in Den Haag zal ~ 
worden nagegaan cf een Nederlandse reserve geboden wordt geacht. 

De volgende week wordt besteed aan behandeling der rappor
ten der sub-commissies (Investeringen en Sociale Aangelegenheden), 
en aan de amendering der zojuist bedoelde documenten, waarna men 
- na behandeling van nog een paar grote losse vragen - aan het in
stitutionele hoofdstuk begint. 
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Gub-comnissi^ voor Sociale Aangelepcnneden 

Du werkzaamheden bobben zich beperkt tot een verdere preci
sering van het reeds eerder aan da Commissie voor de Gemeenschap
pelijke Markt uitgebrachte rapport (Dcc. 246), Belangrijke nieuwe 
gezichtspunten kwamen daarbij niet naar veren. Vermelding verdient 
dat er van Franse zijde nadrukkelijk op v/erd gewezen, dat in de 
resolutie van Messina de wenselijkheid van harmonisatie op sociaal 
gebied ook als doel op zichzelf wordt aangewezen, dus ook indien 
zulks voor de gemeenschappelijke markt geeö absolute voorwaarde 
zcu zijn. Op de formulering van sommige passages is dit van in
vloed geweest. Ten aanzien van de distorsies Werd besloten zich 
niet uit te spreken over de vraag of een bepaalde distorsie van 
algemene of specifieke aard moet worden geacht. Voorts werd de 
lijst van te onderzoeken mogelijke oorzaken van distorsies uitge
breid met enige gevallen van op het eerste gezicht kwantitatief 
geringe betekenis. De van Franse zijde gestelde eis, dat opheffing 

• der eventuele distorsies prealabel dient te zijn, werd alleen door 
Luxemburg gedeeld; na Nederlandse navraag bleek echter, dat Luxem
burg prealabiliteit niet nodig acht voor de transitoire periode. 

Sub-commissie voor de Investeringen 

. Voordat op 16 September de besprekingen werden voortgezet 
met de behandeling van vraagpunt 7 (de vrije toegang van het 
investeringsfonds tot de kapitaalmarkt) legde do Italiaanse ver
tegenwoordiger, die op deze bijeenkomst werd vergezeld door een 
drietal landgenoten, een verklaring af van de volgende strekking. 
De sub—commissie zou min of meer de neiging hebben af te wijken 
van haar .opdracht. De Ministers zouden te Messina reeds een oplos
sing hebben aangegeven in die zin, dat het investeringsfonds geen 
bank en derhalve niet een soortgelijk instituut als de ïïorld Bank 
en de International Finance Corporation, zou mogen zijn. Italië 
zou geen enkel belang hebben bij een nieuwe bankinstelling. Italië 
wenst iets anders. Deze verklaring werd ondersteund door de ver
tegenwoordiger van de KSG. Door de Duitser werd op deze verklarin
gen gereageerd met de opmerking, dat hij meende, dat de sub-com
missie in geen enkel opzicht was afgeweken van haar opdracht, en 
dat ook hij van oordeel was dat het zaak is een doublure van reeds 
bestaande instellingen te voorkomen. De voorzitter besloot dit 
"voorspel" met de opmerking dat de sub-commissie bij haar verdere 
werkzaamheden zou moeten pogen om aan de.problemen van het inves
teringsfonds die oplossingen te:geven, die aan het investerings
fonds het karakter zouden geven, dat te Messina voor ogen zou 
hebben geutaan. Het woord "grant" werd door geen der sprekers in 
de mond genomen. 

Bij de behandeling van vraagpunt 7 (de vrijheid van handelen 
van het in^estoringsfonds) werden twee punten aan de orde gesteld. 
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1. Se vrijheid van transfer, 
2. de vrije toegang tot dc nationale kapitaalmarkten. 

• Tèn aanzien van het eerste punt was men unaniem van oordeel 
dat de deelnemers de transfer van de gelden van het fonds moeten 
garanderen. Ten aanzien van het tweede punt bestond verschil van 
mening. Dc Duitser er. de Fransman waren van mening, dat het ac-
coord der Nationale Autoriteit nodig is, &tm opvatting, welke ook 
van Nederlandse zijde was gehuldigd.. De Belg was bereid het fonds 
de toegang tot de kapitaalmarkt binnen een bepaalde jaarlijkse 
limiet te garanderen..Beslot en werd dit punt en het rapport aldus 
in principe te formuleren, dat er samenwerking tussen het fond? en 
de nationale autoriteiten noot zijn in dien zin, dat enerzijds 
de toegang tot de kapitaalmarkt zoveel mogelijk vergomakkeli •]."• t 
diende te worden, maar dat anderzijds de nationale kapitaalmarktsm 
niet zouden worden verstoord. 

Met betrekking tot vraagpunt 8 was men unaniem van oordeel; 
dat de vele, in andere commissies voorgestelde fondsen (energie, 
verkeer enz.) in cén verband met het investeringsfonds dienden 
te worden gebracht zij het dat ten aanzien van het atoomfonds dit 
oordeel voorlopig moet worden opgeschort. 

Traagpunt 9 werd in dien zin beantwoord, .dat het niet juist 
werd geoordeeld, aan de leiding van het fonds een voorschrift te 
geven ten aanzien van de verhouding die zou moeten bestaan tussen 
de leningen verstrekt in de publieke en de private sector* 

Ten aanzien van vraagpunt 10 (de rentevoet) ontspon zich een 
uitgebreid debat.. De volgende punten worden onder dc l QUpe genomen. 

1» Mag het fonds opgenomen gelden uitlenen tegen lagere rente aan 
hot zelf betaalt ? Het T rerlieS "zou gedekt moeten worden door 
een bijdrage van de Staten» 

2. Moet de rente die het fonds berekent dezelfde zijn als de rente, 
die het zelf betaalt zij het dat een opslag is geoorloofd vcor 
de kosten '? " 

Na veel gepraat over de voor- en nadelen van lage rente en 
invloed van rente op investeringen kwam men tot de volgende stand
punten. 

De Italiaan en.de vertegenwoordiger van de KSG wilden vraag 1 
bevestigend beantwoorden. Van Belgische, Duitse en Nederlandse zij
de voelde men meer voor een bevestigend antwoord op vraag 2, ter
wijl de Fransman de mening uitsprak dat de leiding van het f o n ^ 
bij zijn leningspolitiuk (rente en voorwaarden) geografisch niet 
zou mogen discrimineren. Aan een opmerking van de Engelsman, die 
inhield, dat men in vrije markt door het investeringsfonds een diri
gistisch instrument introduceerde en dat een kunstmatig lage rente 
een distorsie betekende, werd door de vergadering geen aandacht 
geschonken. Besloten werd dat het secretariaat over deze rente-
kwestie een werkdocument zal produceren.» 
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Do sub-commissie zotto do besprekingen op 20 September 
voort. 

Ifaar aanleiding van punt 11 (n.1. wolko dient do orde van 
grootte van hot kapitaal fc zijn ?)on punt 12 (do vurdooislou-
tel voor do staatsbijdragon) worden do voigüSoe conclusies boroikt 
a.- het is niet mogelijk in dit stadium reeds een bodrag te 

noemen; 
b.- het totaal der passiva van do bank dient steeds gedekt te 

zijn door hot totaal dor activa; 
c - er zijn twee mogolijkhoden ten aanzien van het kapitaal van 

het investeringsfonds. Of men workt mot een klein kapitaal 
en daarnaast gov^n do deelnemende staten tot O o n bepaald 
bedrag garanties, of gton werkt mot een groter kapitaal, dat 
uiteenvalt in het go stort kapitaal en h o t nog te storten 
kapitaal. Dit nog te storten deel correspondeert met hot 
bedrag der garanties, vermeld in de eerste mogelijkheid» ' 
Voorgesteld werd het invosteringsfonds naast dit kapitaal 

een vastvloeiend inkomon te geven b,v, een jaarlijkse contribu
tie door de staten. Een andere mogelijkheid om de middelen van' 
het fonds te verhogen bestaat daarin, dat men incidenteel het 
kapitaal verhoogt. 

Ten aanzien van do verdeelsleutel voor do bijdragen der 
deelnemers werd enerzijds voorgesteld hiervoor als uitgangspunt' 
het nationaal inkomon te nemen onder voorbehoud, dat men hier
van kan afwijken op grond van institutionele Overwegingen (stem
recht). Anderzijds werd bepleit alle mogelijkheden voor een ver
deelsleutel nog open te houden. 

Bij do behandeling van punt 13 (wat zijn de activiteiten 
van het fonds ?) werd goconstatoord, dat het fonds leningen zal 
kunnen verstrekken, alsmede leningen van derde zal kunnen garan
deren. Men kon het niet eens worden over do beantwoording van 
de vraag of bij een lening aan een particuliere onderneming het 
fonds verplicht moot zijn de garantie van de Staat, waar de 
onderneming ligt, te vragen. 

De vraag of - indien werken moeten worden uitgevoerd met 
de hulp T-an hot fonds een vrij recruteren van arbeiders moet 
plaatsvinden, werd verwezen naar de Sub-commissie voor Sociale 
Aangelegenheden, Dat het fonds het principe van internationale 
aanbesteding moet toepassen, word door ieder onderschreven. 
Van verschillende zijden word do mening uitgesproken, dat do 
toepassing van dit principe beperkt moest blijven tot de zes 
deelnemende landen. Dit punt zal in oen volgende bijeenkomst 
nogmaals door de Engelsman aan de orde worden gesteld. 

De voorzitter deelde bij do voortzetting der besprekingen op 
21 September mede, dat de sub-commissie voor Socialo Aangelegen
heden van mening is, dat een vrij recruteren van arbeiders (vide 
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tweede dool van vraagpunt 14) mogelijk mout zijn. Voorts zal Dins
dag, 27 September, oen gemeenschappelijke vergadering met trans
portdeskundigen plaatsvindon. 

Naar aanleiding ">an vraagpunt 15 (op -./elke voorwaarden moet 
het fonds uitlenen, indien de lening wordt verstrekt in e vn valuta, 
die verschilt van die van het ontvangende land) werden de volgende 
gedachxen ontwikkeld :. 
1.- Men kan de actie van hét invostoringsfonds dienstbaar maken 
aan het in evenwicht brengen van de betalingsbalans van het land 
dat de lening ontvangt. In dit geval mout men geen ban! leggen 
tussen de importen, die voor oen bepaalde investoring nodig ^ijn 
en de valuta, waarin men cle lening verstrekt (Duitse, Italiaanse 
en KSG gedachten). 
2.- Hot invüstcringsfcnds zou bij het aantrekken van gelden 
fiscale voordelen, alsmede Oen koopkrachtgarantie kunnen toezeggen 
(KSG en Italiaan). 
3t- Men kan de actie van het investoringsfonds dienstbaar maken 
aan het in evonwicht brengen van de betalingsbalans van een land, 
indien dcEc onevenwichtigheid is te wijten aan het feit, dat een 
land achtergebleven gebieden heeft (Belg). 
4.- Do koorsrisico1s mogen niet ten laste van het fonds komen 
(Duitser). Het is niet duidelijk of hier wordt gedeeld op de bij
dragen van de Staten (die b.v. na.oen devaluatie moeten worden 
aangevuld) of de transaexios van het fonds in verschillende valu
ta's, 
5.- Het primaire dool van hot fonds is investeringen te bevorde
ren. Het spreekt vanzelf, dat- bij do transfer van e e n loning, 
alsmede van do aflossing en rente, hot betalingsbalans-aspect 
moet worden bekeken, maar dit is'iets anders dan het bewust ge
bruiken, van het fonds voor betalingsbalansmooilijkheden. Het 
gaat hier om lange termijnen en niot om het overbruggen van tij
delijke onevenwichtigheden. Dit laatste is de taak van andere 
internationale instituten (Nederlander). 
6.- Hot lijkt onjuist om in het onderhavige verband de problemen 
van de achteruitgang ^an koopkracht der nationale munten op te 
lossen. Dit is een algemeen probleem, dat men voorshands op natio
naal niveau dient op te lossen (Nederlander en Duitser). 
7.- De stelling, dat het fonds geen koorsrisico•s mag lopen, ware 
nader te bestuderen (Nederlander). 

Tenslotte kwam men tot de conclusie, dat'al de vermelde pun
ten nog nadere bestudering vereisen, hetgeen in het rapport zal 
worden vermeld. 

Ten aanzien van vraagpunt 16 concludeerde de sub-commissie,_ 
dat er oen goede samenwerking met andere internationale financiële 
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instellingen moet zijn. Dit kan worden bevorderd indien duplicering 
van een bestaande instelling wordt voorkomen. 

Op grond van de overwegingen, dat de middelen beperkt an de 
behoeften onbeperkt zijn, was de sub-commissie ten aanzien 'van de 
vraagpunten i - 17 unaniem van mening, dat er één "fonds" moet- zijn 
d.w.z. een centrale leiding, zij het dat er verschillende "admi
nistraties" kunnen zijn. Ben uitzondering moet wellicht worden 
gemaakt voor het atoomfonds. 

$$ 22 en 23 September werden gewijd aan de bespreking van het 
ontwerp-rapport. 

Het ligt in de bedoeling via de Commissie voor de Gemeenschap
pelijke Markt aan de Sub-commissie voor booiale Aangelegenheden 
te verzoeken de sociale aspecten van de readaptatie onder de louoe 
te nemen. 

Bij het investeringsfonds werden door de Italianen tot op 
heden niet besproken punten aan de orde gesteld, t.w. 
- general purpose loans 
- niet-terugvorderbare hulp (grants). 

Deze punten zullen als weergevend de mening van "zekere des
kundigen" in het rapport worden opgenomen. 

Bij het afsluiten van dit verslag waren de besprekingen nog 
niet afgelopen. Verwacht raag worden, dat alle verdere voorstellen 
tot redactiewijzigingen der Italianen variaties op het boven 
aangegeven thema zullen zijn. 

Commissie voor de Klassieke Energie 
De commissie vergaderde deze weck op 22 en 23 September. Dit 

verslag kan slechts betrekking hebben op 22 September. 
De commissie heeft de behandeling van de lijst van 15 proble

men (Doe. 189) voortgezet, op basis van een ontwerp van het secre
tariaat over de vragen 9 (fiscale regimes voor de diverse soorten 
energie), 10 (douaneregimes met betrekicing tot de invoer uit derde 
landen), 11 (wijze van prijsvorming), 13 (valorisatie van de 
energie), 14 (invloed van de factor lonen voor een energiepolitiek 
en voor de concurrentie op het gebied der energie), 15 (rationeel 
verbruik van energie. 

Ten aanzien van de vragen 9 t/m 15 was men in het algemeen 
van mening, dat deze problemen een oplossing, niet nationaal, maar 
internationaal (c.q. gemeenschappelijk) behoeven en - behalve 13 
en 15 - van invloed, zijn voor de algemene gemeenschappelijke markt. 
Ten aanzien van punt 9 zal niet tegen de lijn van de Commissie voor 
de Gemeenschappelijke Markt.terzake worden ingegaan. Punt 15 (be
lang van de loonfactor) is geheel geschrapt omdat deze commissie 
daarover geen speciale gezichtspunten naar voren te brengen heeft. 
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Langdurig werd gediscussieerd over een tweetal vragen, öia -
ook voor ons algemene b e l e i d t'e Brussel - van belang zijn. 

1. Onder de hypothese, dat er .en algemene ge^o.en5Chappeli jke 
markt bestaat, is het zonder meer zo, dat er ~oor gas, elcctrici-
teit en olie ook een vrije,.niet door quantitatieve restricties en 
douanerechten afgeremde uitwisseling zal zijn. Onder de hypothese, 
dat deze algemene gemeenschappelijke markt niet tctstandkoot 
(waarmee volgens de heer Spaak in deze commissie eveneens rekening 
gehouden moet worden) rijst d o vraag of dan toch ook de bovenaan-
geduide vrije circulatie voor energie en energiedragers gewenst 
is of dat men kan volstaan met een zekere coördinatie van maatre
gelen der betrokken landen op het g e b i e d van de energie. Er zijn 
twee delegaties, die reeds vrij ferme posities terzake -schijnen 
te hebben : de Duitse delegatie voelt dan weinig voor vrije circu
latie, de-HA veel. De Duitsers wensen kennelijk niet verder te 
gaan op de weg van de sectorintegratie. Voor de energie speelt 
dit waarschijnlijk nog des te meer, omdat een gemeenschappelijke 
markt voor energie zou betekenen het wegvallen - binnen de markt -
van invoerrechten op olie en harmonisatie van invoerrechten cp 
olieproducten jegens derde landen. Dit zou in Duitsland tot een 
aanzienlijke verlaging' van de olieprijs kunnen leiden, waarmee de 
Duitse kolenbelangen niet gediend zouden zijn. 

De HA. meent, dat, om de gemeenschappelijke markt vcor kolcn 
een optimaal economisch effect te doen bereiken, een vrijere con
currentie met andere energiebronnen'en een zekere harmonisatie 
van het invoerregime jegens derde landen en een zekere vergelijk
baarheid der fiscale systemen voor andere energiebronnen-dan kelen 
nodig is. • ' ''~'*̂ *wÈfiÊ. 

•' De Nederlandse delegatie hoeft nog geen uitgesproken stand
punt willen innemen om Den Haag voor het probleem van al of niet 
sector-integratie op dit gebied gelegenheid tot beraad te laten. 
De Belgen zijn voorstanders van een eventuele soctorintegratie 
op dit gebied onder de hypothese, dat er geen algemene gemeenschap 
pelijKe markt zou komen. 

2. De Nederlandse delegatie en die van de HA hebben op grond van 
der ervaringen der EGKS het nut beklemtoond van gemeenschappelijk 
gefinancierde wetenschappelijke en technische research met name 
ten aanzien van de hierboven onder 13 en 15 genoemde problemen. 
Hier willen de Duitsers alle activiteit aan de individuele onder
nemingen overlaten. De vraag is echter of de gemeenschap hier niet 
minstens een stimulerende taak heeft; is immers in het algemeen 
het gebrek aan groots opgezette research niet juist een van de 
oorzaken van het achterblijven der economische ontwikkeling in 
Europa, vergeleken met die in de V.S. ? 

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



DG commissie zal zich in hot vervolg van haar werk nog moeten 
beraden over oen eventuele antirit eit met betrokking tot de inves
teringen op het gebied der energie en over de institutionele pro
blemen. Alvorens de laatste aan de orde konen zal men zich nog een 
samenvattend beeld moeten vormen van al de activiteiten ten aanzien 
van diverse problemen, n.a.v/. er zal ewö korxe schets voer oen 
energiebeleid moeten worden opgesteld Over de institutionele 
vragen zal o.i. de komende week door onze delegatie in de 
Commissie voor de Klassieke Energie intern met die in de Commissie 
voor de Gemeenschappelijke Markt een voorbespreking moeten worden 
gehouden. 

Commissie voor Transport 
Qp verzoek van Belgische zijde werd Dinsdagochtend voor de 

aanvang van de vergadering door de neren Linthorst Homan, Vonk &a 
Schaepman met hen een gesprek gevoerd over de werkzaamheden in de 
Commissie voor Transport. Tan Belgische zijde waren hierbij aanwe
zig de heren baron Snoy, Malderoz en Hupperts. 

Tijdons dit gesprok trad niet zeer duidelijk aan het licht met 
welk,, oogmerk de Belgen om deze gedacht onwisseli^g hadden i/orzochx. 
Vermoedelijk wildon zij zich verzekeren van oen zekere steun van 
Nederlandse zijde voor een stuk over de economische problematiek, 
dat de, volgende de.g door de Belgische woordvoerder, de heer Malde-
rez, zou worden ingediend. Bijzonder duidelijk bleek dit oogmerk 
echter niet, en hot stuk zelf werd ook niet ter tafel gebracht, 
zodat het bij enige.vage conclusies bleef» 

Het eerste stuk, dat de afgelopen week aan de orde kwam, was 
een voorlopig document van de Commissie voor de Gemeenschappelijke 
Markt -over de transportvraagstukken. Voorgaande week had men n.1. 
aan de' hand van een op 29 Augustus door de Belgische delegatie in
gediende vragenlijst in deze commissie de problematiek van de har
monisatie de revue laten passeren. Ten aanzien van het verkeer 
waren daarbij de volgende vragen gesteld :"Bent U van mening, dat 
nodig is : 
a.- een eliminatie van de discriminaties op transportgebied, 
b.- een eliminatie van de vrachtenbreuk aan de grens, 
c.- eer, harmonisatie van de transporttarieven ?" 
(Zie bijlage weekverslag No. 4, Doe, 158 onder III-2) 

Uit het in het voorlopig document vervatte antwoord blijkt . 
duidelijk, dat de Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt, spre
kend over de• harmonisatie van het transport, oog-heeft gehad zowel 
voor de vraagstukken.die van de kant van de goederen worden gesteld, 
als voor die van de kant van de transportondernemingen. Zo wordt 
bij de opheffirg van de .discriminaties oen onderscheid gemaakt tus
sen discriminaties wat betreft het vervoer van goederen en discri
minaties ten opzichte van de transportondernemingen. Bij de discus-
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sieS in de Commissie voor Tramsport weeë dó Nederlandse ••xordvoer-
der erop, dat hier onder transportondernemingen ook de havenacti
viteiten begrepen moesten worden,een standpunt, dat trouwens ook 
reeds in cle Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt was ingeno
men. Dat de Commissie voor do Gemeenschappelijke Harkt verwacht, 
dat de harmonisatie in de transportsector niet alleen - zoals in 
het' KGG-Verdrag het geval is - gezien wordt vanuit de goederen
sector, blijkt ook uit het in de laatste zin van het document op
genomen verzoek het vraagstuk van de libre circulation des ser
vices te bestuderen. 

De meerderheid van de Transport commissie, onder leiding var-
de voorzitter Santoni, Wenste de gemeenschappelijke markt voor 
het dienstenverkeer eenvoudig terzijde te laten. De gemeenschap
pelijke markt betrof volgens haar alleen de goederensector. De 
voorzitter beriep zich op de heer Spaak en van Duitse zijde stelde 
men, dat het eigenlijk alleen om een douane-unie gaat, waar het 
dienstenverkeer buiten staat. 

Bij de behandeling van de distorsies in de gemc-enschappeli jke 
markt, waarbij het vraagstuk van de invloed der grenzen, van de 
directe tarieven en van de onderlinge afwijking der transportpcli-
tiek in de verschillende landen ter sprake kwam, bleek al spoedig, 
dat de gehele transportpolitiek aan de orde is, ook wanneer men 
alleen over de rol van de tarieven in de goederenmarkten spreekt. 

Inmiddels was een door de heer Malderez (België) opgesteld 
stuk over transporteconomische vraagstukken in verband met een 
door de Commissie opgestelde vragenlijst in discussie gekomen.-
Dit stuk bevat zeker niet de verkeerseconomische inzichten in 
Nederland in reincultuur. Het verraadt echter wel een neiging aan 
Nederland tegemoet te komen. Daarom is van Nederlandse zijde ter
stond verklaard, dat m^n het stuk gaarne als discussiegrondslag 
aanvaardde. De discussie zelf leidde de voorzitter Laloni er toe 
alle vraagstukken naar de redactiecommissie te verwijzen. 

.'•In de redactiecommissie is men begonnen met hot opstellen van 
een tekst voor de beantwoording van de vragen van de Commissie voor 
de Gemeenschappelijke Markt, daar bij de discussie een mening ' 
bleek te overheersen, dat eventuele verliezen op de goederentarie-
ven zouden moeten worden geaccepteerd. Van Nederlandse zijde heeft 
men zich hiertegen verzet en het behoud van het financiële oven
wicht van de Verkeersbedrijven, met name de spoorwegen voorop ge
steld. Nederland immers, heeft zijn spoorwegen financieel en tech
nisch gereorganiseerd, de anderen verkeren technisch en financieel 
in het moeras, De discussie leidde tot erkenning van het belang 
van dit vraagstuk. De Nederlandse opvatting terzake is eveneens 
in het rapport geformuleerd. Het ziet er naar uit, dat het vraag
stuk van de financiële positie der spoorwegbedrijven binnen de 
gemeenschappelijke markt een van de punten zal worden waarover 
beslissing van de betrokken Ministers zelf zal moeten worden ge
vraagd. 
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Do leiding van do commissie en oen aantal harcr l„den vonden 
elke dag oen ander argument on do gemeenschappelijke narkt voor 
verkeersdiensten niet te behandelen. Van Duitse zijde stolt aen, 
dat dit vraagstuk niet onder do Messina-resoluti- valt. Van Neder
landse zijcU is geantv;oord, dat do gemeenschappelijke markt omvat 
goederen, diensten, kapitaal en hot vrije verkeer van personen. 
Bovendien heeft Se Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt uit
drukkelijk de mening van de Commissie voor Transport op dit punt 
gevraagd. Toen de Transportcommissie besloot het antwoord oi: ie 
overige vragen alvast aan de Commissie voor de Gemeenschappelijke 
Markt te zenden, onder de belofte dat men op de vragen inzake de 
verkeersdiensten later zal terugkomen, heeft de Nederlandse dele-
gatie meegedeeld, dat zij enkele voorlopige opmerkingen harerzijds 
betreffende de verkeersdiensten in het rapport zal invoegen. Hat 
het oog op de belangen alleen reeds van Rotterdam en Amsterdam is 
het onmogelijk deze aangelegenheid en bagatelle te behandelen. 

Voorts zij vermeld, dat over de institutionele vraagstukken 
tot dusver nauwelijks is gediscussieerd. 'Jel heerst een zekere 
mening, dat een volwaardige gemeenschappelijke markt een nadere 
organisatie op verkeersgebied vereist, waardoor regelmatige behan
deling van beleidsproblemen en het volgen van een gemeenschappe
lijke politiek'wordt verzekerd. Of een dergelijke organisatie bin
nen de instituten voor de gemeenschappelijke markt dan wel bij de 
Europese Conferentie van Ministers van Verkeer zou moeten worden 
ondergebracht, welk statuut een dergelijke nadere organisatie zou 
hebben - intergouvernementeel of supranationaal - is een open 
vraag. De noodzaak van coördinatie van inzichten op dit punt bin
nen de Nederlandse delegatie en tussen de verschillende commissies 
is evident, 

In het begin van de week werd het eindrapport van de Sub
commissie voor PTT-vraagstukken door haar voorzitter aan de Com
missie voor Transport ter goedkeuring voorgelegd. Uit de Commissie 
kwam als bezwaar naar voren, dat de problemen verbonden aan het in 
voeren van oen postunie in dit rapport niet ter sprake worden ge
bracht. Op de vraag aan de voorzitter van de sub-commissie of de 
mogelijkheid bestaat dit vraagstuk alsnog in studie te nemen, werd 
door hem toegezegd, dat hij de sub-commissie ter behandeling van 
dit punt bijeen zal ro 

Sub-commissie voor Luchttransport 
Op 19 en 20 September hield de daarvoor ingestelde werkgroep 

zich bezig met de opstelling van de teksten voor de Conventie en 
de Statuten van Ie eventueel op te richten Eurofinair. Tevens 
werd een Notice Explicative opgesteld en een rapport aan de 
sub-commissie, waarin o.m. enige procedurele voorstellen werden 
gedaan. 
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Op 22 September begon de behandeling van deze stukken in de 
sub-commissie. Daarbij v/erd nogmaals duidelijk in hot licht gesteld, 
dat de beslissing inzake de instelling van de Eurofinair bij de 
betrokken luchtvaartmaatschappijen ligt en dat de opgestelde stuk
ken slechts als voorbeeld kunnen dienen en geen andere bedoeling 
hebben dan de luchtvaartmaatschappijen een indruk te gewen van 
hetgeen in die stukken eventueel vastgelegd zou moeten worden. 

Op 21 September nam de sub-commissie het Luxemburgse voorstel 
tot het vestigen van een regime van volledige vrijheid tussen do 
zes landen (Doe. no. 165) in behandeling. Zoals tc verdachten was, 
werd dit voorstel bij de in vele landen gewenste bescherming in 
de nationale luchtvaartmaatschappij, geacht te extreem te zijn. 

Het gaf echter aanleiding .tot een uitvoerige gedachten.visse-
ling over de mogelijkheid om - met_opneming van enige beperkende 
bepalingen - tussen de zes landen?"overeenstemming omtrent een te 
sluiten multilaterale luchtvaartovereenkomst te komen. 

Tenslotte stelde de sub-commissie een tekst op voor het door 
de hser Gaillard gewenste nadere rapport over het vraagstuk en de 
instelling van één Europese luchtvaartmaatschappij voor de exploi
tatie van bepaalde intercontinentale luchtroutes. 

946-1 20-9- 1 5 5 

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


