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NEDERLANDSE DELEGATIE E U DE INTERGOUVERNEMENTELE 
CONFERENTIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

MARKT EN VAN EURATOM J $/. ? V v» ?i' *i 

Weekbericht no. 7 
Periode 10 t^h 13 september 1956 

Boneluxcontact 
Aan de vooravond van de vergadering der Hoofden van 

Delegaties bespraken de Hoofden der Beneluxdelegaties op 
12 september de Franse voorstellen van de vorige week en de 
gegevens welke ben over de verdere komende Franse plannen 
informeel bekend waren. 

Over de bekende drie punten van sociale harmonisatie 
deelde de Luxemburgse gedelegeerde mede, dat zijn regering 
accoord ging» De Belgen willen de "equal pay" tussen mannen 
en vrouwen aanvaarden door uitvoering der bekende ILO—over
eenkomst, en verder door de Commission ouropéenne per sector 
voorstellen te laten doen aan de Raad van Ministers, die dan 
met meerderheid zou moeten beslissen. Inzake de betaalde 
vacanties gaan de Belgen accoord. Over de werkuren per week 
aanvaardt België' reeds in de eerste etappe harmonisatie van 
de toeslag, welke boven de/wettelijke uren in elk land wordt 
betaald; na de eerste etappe zou men dan de situatie door de 
Commission européennc kunnen laten bestuderen en waarnodig 
clauses de sauvegarde kunnen laten toekennen. Nederland 
deelde mede, niet te kunnen zeggen hoe het uiteindelijke 
standpunt in Den Haag zal zijn. Alle drie de delegaties zul
len hun (eventuele) concessies als onderhandelingsobject 
tegenover de Fransen gebruiken. 

Hierna deed de heer Snoy (België') mededeling van wat 
Frankrijk vermoedelijk op 13 september aan de Hoofden van 
Delegaties zou gaan voorstellen : latere inwerkingtreding van 
het verdrag over de gemeenschappelijke markt, voorlopige 
handhaving der Franse invoertaxes en uitvoersubsidies. Het 
was nog niet duidelijk of Frankrijk ,alleen voor zichzelf of 
voor alle zes landen uitstel zou voorstellen. Nadat men deze 
Belgische gegevens had vergeleken met de Nederlandse en de 
Luxemburgse, wezen de Belgen vooral op het politieke gewicht 
van de komende discussie; zij wezen er voorts op hoe zij in 
Londen een positieve wil tot versterking der Engelse Europese 
houding hadden aangetroffen (free-trade-area) en hoe dit h.i. 
de gevaren van een voorlopig begin zonder Frankrijk althans 
politiek (vrees voor overwicht der Duitsers) zou kunnen 
neutraliseren; de Engelsen zelf waren mede beinvloed door de 
politieke vrees voor een afdrijven der Duitsers naar het 
oosten of naar een tussenpositie tussen oost en west. 

In België gaf men voorts de voorkeur aan een duidelijke 
Franse houding, zij het dan voorlopig nog economisch onbe
vredigend, boven een Franse poging om de zaak" in het vage te 
laten, gelijk van 1952 tot 1955 het geval is geweest. Zou 
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Frankrijk de eerlijkheid hebben, louter voor zichzelf uitzon
deringsclausules te vragen, dan zou dat beter zijn, ook poli
tiek, dan een algemene verzwakking der verdragsteksten. 

Algemeen vermoedde men, dat de Franse taktiek mede werd 
beinvloed door het verlangen de Duitsers inzake Euratom defi
nitief kleur te doen bekennen nu Frankrijk zulks inzake de 
gemeenschappelijke markt deed. 

Besloten werd, vóór en na de a.s. Ministersconferentie 
intensief contact tussen de Brusselse d elegatie der drie 
Beneluxlanden te houden, opdat in de "tweede lezing" de 
Benelux-interventies zoveel mogelijk gelijksoortig zouden 
kunnen zijn. 

Tenslotte werd op Luxemburgs verzoek nog afgesproken 
op 19 september een gesprek tussen afgevaardigden der drie 
delegaties te houden over de landbouwparagraaf. 

Hoofden van Delegaties 
Het proces-verbaal van de vorige bijeenkomst (Gh.Del. 15) 

werd goedgekeurd. 
De Nederlandse woordvoerder (Dr. Linthorst Homan) merkt 

met betrekking tot de liaison-groepen van de UEEC op, dat men 
van Nederlandse zijde er toch wel de voorkeur aan zou geven, 
indien de groepen voor kernenergie en voor de gemeenschappe
lijke markt zouden kunnen samenvallen,. ' Aangezien echter in 
de vorige vergadering in dit opzicht reeds een beslissing in 
andere-zin was genomen, wenste hij hierop niet al te zeer 
aan te dringen. Aan het Nederlandse verlangen zou echter nu 
wellicht nog kunnen worden tegemoetgekomen, indien in beide 
groepen dezelfde vertegenwoordigers zouden kunnen worden aan
gewezen. De vergadering'nam dit voor kennisgeving aan, waarbij 
echter baron Snoy'er op wees, dat de voorgestelde procedure 
voor sommige landen wel moeili'j kliedert zou kunnen meebrengen. 

De voorzitter van de hiur at om-werkgroep deelde daarna mede, 
dat de werkgroep zich voorstelt binnen ca 10 dagen aan de 
Hoofden van Delegaties te rapporteren over het research-centrum, 
het arbeidsterrein voor het centrum alsmede over de verschil
lende functies van de instituten. 

Besloten werd, dat de delegaties hun lijst met, van het 
rapport-opaak afwijkende standpunten uiterlijk in de ochtend 
van de 19e september bij Minister Spaak zullen indienen, ten
einde hem in de gelegenheid te stelle n op de 20e een samen
vattend overzicht te geven. Voorts verzocht Minister Spaak de 
delegaties na te gaan of de Ministersconferentie zou kunnen 
worden gehouden op 8, 9 en wellicht 10 oktober te Parijs, 

Daarna kreeg Staatssecretaris Faure het woord voor het 
afleggen van een verklaring betreffende het principiële 

1 ) Door een misverstand was de delegatie tijdens de vorige ver
gadering niet van dit regeringsstandpunt op de hoogte ge
weest. Er werd nu ditmaal tevoren met de heer Spaak e.a. 
over gesproken, doch men achtte de beslissing formeel vast 
te liggen. 
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Franse standpunt ten aanzien van de gemeenschappelijke markt 
in het algemeen. Hij gaf een feitelijke schets van de huidige 
Franse economische situatie en verklaarde, dat, na alles wat 
Frankrijk in de laatste jaren had doorstaan, en gezien de 
economische en financiële consequenties van de strijd in 
N. Afrika, het voor Frankrijk niet mogelijk zou zijn op korte 
termijn vrijmakings-maatregelen van enige betekenis te treffen. 
Hij legde er de nadruk op, dat dit geen verklaring was, gegeven 
in een onderhandelingssfeer, maar een openhartige weergave 
van een feitelijke situatie, Niettemin wenste Frankrijk be
paald, dat het verdrag tot stand kwam; het wilde inderdaad 
aan de gemeenschappelijke markt deelnemen, maar het zou deze . 
deelneming voorlopig moeten clausuleren op de gronden hier-
voren uiteengezet. Deze clausulering lichtte hij nader toe. 
A. Frankrijk zou wel het "/erdrag, waarover men het tenslotte 

eens wordt; willen ratificeren, doch de inwerkingtreding 
zou moeten worden opgeschort totdat er in de Algerijnse 
kwestie een oplossing is gekomen. 

B. Op het ogenblik zou Frankrijk in ernstige betalingsbalans
moeilijkheden verkeren, indien het niet een stelsel van 
heffingen op de invoer (buiten de invoerrechten) en subsi
dies op de uitvoer zou handhaven; devaluatie zou politiek 
en psychologisch volkomen uitgesloten zijn. 
Ook wanneer voor Frankrijk het verdrag in werking treedt, 
zou het dit stelsel voorlopig moeten handhaven, en gelei
delijk afbreken naarmate de situatie zulks succesievelijk 
toelaat. 

C. In het algemeen zou voor urgente betalingsbalansmoeilijk
heden mogelijk moeten zijn het autonoom toepassen van een 
clause de sauvegarde door de betrokken regering met goed
keuring achteraf door de Oonseil; weigerde de Conseil zijn 
goedkeuring dan zou de^clause weer buiten toepassing worden 
gebracht. (In de marche commun-werkgroep hadden ten aanzien 
van ditzelfde punt, n,l. § 4 van het Franse ontwerp voor 
art. 59, alle woordvoerders de dag tevoren hun positie ge
reserveerd). - -
-De heer Faure besloot zijn betoog met een beroep op de 

aanwezigen_de Franse voorstellen toch vooral in hun juiste 
licht te willen zien. De omwenteling die een gemeenschappelijke 
markt in Frankrijk teweeg zal brengen in aanzienlijk, De om
standigheden verhinderen Frankrijk dit nu reeds tot stand te 
brengen, echter de Franse politieke wil bleef ongeschokt. Uit 
het feit, dat Frankrijk mee wil doen aan de afschaffing van 
invoerrechten e.d. - zij het dan dat het deze voorlopig door 
equivalente maatregelen gedwongen is te vervangen - blijkt 
reeds, dat men zich de consequenties van de gemeenschappelijke 
markt bewust is. 

Overigens meende hij te mogen vaststellen, dat deze Franse 
wensen voor de andere .delegaties niet onverwacht komen, aange
zien reeds uit de vele interventies bij de verschillende onder
werpen gebleken is hoe de Franse visie ongeveer is. 
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Voorzitter Spaak verklaarde, dat de kern van het, door de 
Franse verklaring gerezen, probleem was de vraag of Frankrijk 
een uitzonderingspositie zou krijgen of niet. Dit is echter een 
kwestie, die op het hoogste politieke niveau ligt en die dus 
in deze vergadering niet kon worden beslist. Wel zou men zich 
kunnen verdiepen in de technische aspecten, die de kwestie 
heeft. 

Hij waarschuwde er echter voor, dat de Franse verklaring 
niet het sein moest worden voor alle andere landen om met 
voorstellen voor uitzonderingsprotocollen te komen. Hij vroeg 
zich af of niet zou kunnen worden gesteld, dat ongeacht het feit, 
dat ieder land zijn bepaalde moeilijkheden heeft, Frankrijk 
toch wel in een uniek moeilijke verkeert. 

Hoe men ook economisch over het Franse voorstel zou kunnen 
denken, in ieder geval geeft het een initiële bereidheid tot 
deelname te kennen en in politieke zin gezien mag men deze 
kans niet laten voorbijgaan. 

De Italiaanse woordvoerder vroeg zich af wat het effect 
van de Franse maatregelen op de andere landen zou zijn; zouden 
aldaar de gevolgen toch niet voelbaar zijn ? 

De heer Faure antwoordde, dat het er Frankrijk niet om 
ging ten koste van zijn partners er boven op te komen; men wilde 
alleen voorkomen, dat Frankrijk economisch verder afgleed. 

Baron Snoy merkte op, dat hij uiteraard nog geen positie 
kon innemen, maar wel herinnerde hij er aan, dat bij de tot
standkoming van de EGKS ook voor België bijzondere overgangs
bepalingen zijn vastgelegd. 

Ook Pr. Linthorst Homan wilde zich in dit stadium tot het 
stellen van enige vragen beperken : 
a. kan de Franse delegatie toezeggen, dat, als de nu geformu

leerde desiderata zouden worden ingewilligd, Frankrijk een 
meer soepele houding zouaamemen met betrekking tot reeds 
vroeger door Frankrijk ingediende amendementen. Men denke 
b.v, aan het recente Franse voorstel nopens "les charges 
salariales globales" (zie bijlage weekbericht no. 6)j 

b. zal de materiele inwerkingtreding van het verdrag voor 
Frankrijk alleen afhangen van een beslissing der Franse 
regering, of zal dan een nieuw votum van de Assemblee 
vereist zijn; 

c. is, naar Franse opvatting, de algehele inwerkingtreding van 
het verdrag afhankelijk van de sub b.- genoemde beslissing 
of zouden de andere vijf partners reeds een begin kunnen 
maken ? 
De heer Faure repliceerde daarop dat t 

ad a. Hij hierop nog geen concreet antwoord kon geven, doch 
dat hij inderdaad niet de mogelijkheden wilde uitsluiten, dat 
Frankrijk onder die omstandigheden vroegere amendementen in 
een ander licht zou kunnen zien. 

ff r ad b. Geen nieuw votum van de Assemblee zal zijn vereist; de 
inwerkingtreding zal uitsluitend afhankelijk zijn van een be
slissing der regering. 
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ad c. Frankrijk uiteraard geen bezwaar zou kunnen maken 
indien de andere vijf landen reeds beginnen. 

De Luxemburgso en ook de Duitse woordvoerder gaven beide 
te kennen, het politieku belang van de Franse verklaring wel 
te zien; het antwoord daarop zal uiteraard op politiek niveau 
moeten worden gegeven, doch zij zouden zich inspannen om de 
Pranse positie zo goed mogelijk te begrijpen. 

Minister Spaak achtte het beter in de volgende vergadering 
der Hoofden van Delegaties de Pranse verklaring te bespreken. 
Binnen enkele dagen zou bovendien de tekst beschikbaar zijn, 
aangevuld met de reeds verleden week door de heer Paure afge
legde verklaring. In ieder geval zouden voor de a.s. Ministers
conferentie dé volgende punten moeten worden bestudeerd : 

1. Kan een der deelnemende landen een algehele uitzonderings
positie innemen ? 

2. Waarin moet deze uitzonderingspositie materieel bestaan ? 

3. Moeten deze uitzonderingsbepalingen worden opgenomen in het 
verdrag of in een protocol ? 

Het ware aan te bevelen, indien alle delegaties zich voor 
de volgende week op deze punten nader beraden; tevens zou 
Prankrijk zo spoedig mogelijk zijn visie op punt 2. nader 
moeten omschrijven en concretiseren. 

Vervolgens vroeg Pr. Linthorst Homan een nadere toelich
ting van de Pransen op hun in de vorige vergadering ingediende 
voorstel met betrekking tot de sociale harmonisatie, i.c. de 
betaalde overuren.WaQ het de bedoeling van het Pranse voorstel, 
dat de duur van de werkweek in ieder land onaangetast bleef, 
doch dat slechts b.v. vanaf het 41e werkuur per week dezelfde 
toeslag voor "overuren" werd uitgekeerd ? Als"overuren" zou 
Prankrijk dus die uren willen beschouwen, die uitgaan boven 
het wettelijke aantal in het land waar dat wettelijke aantal 
het laagste is ? 

De heer Paure beantwoordde deze vraag bevestigend en voegde 
er acüi toe, dat het bovendien de bedoeling van het Pranse voor
stel was, de toeslagpercentages te egaliseren. 

Instituties 

Alleen de Nederlandse en de Luxemburgse delegaties had
den de gevraagde nota's ingediend met hun opmerkingen naar 
aanleiding van de samenvatting der institutionele paragrafen 
van het rapport-üpaak (doe. MAE 106/56 thans Ch.Del.24-). De 
Nederlandse gedelegeerde gaf nog een algemene toelichting op 
de Nederlandse nota, waarbij het samenspel tussen de verschil
lende gemeènschapsorganen niet duidelijk tot uitdrukking was 
gekomen. Het belangrijkste Nederlandse punt was, dat er een 
permanente lijn in de politiek der gemeenschap gewaarborgd zou 
moeten blijven. Hiervoor was in feite alleen de Europese 
Commissie het geschikte orgaan. 

Met het Nederlandse voorstel om de algemene institutionele 
problemen door de Delegatiechefs te laten behandelen, doch 
tegelijkertijd aan de werkgroepen te vragan voorstellen te doen 
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voor de institutionele behandeling van de technische problemen, 
gingen de andere delegaties accoord. 

Op voorstel van Minister Spaak besprak men vervolgens 
eerst de vier institutionele beginselen, zoals geformuleerd 
op blz. 24 en 25 van het rapport-Spaak. 

Het eerste beginsel, waarin onderscheid wordt gemaakt 
tussen de vraagstukken van algemene economische politiek, 
welke tot het domein der regeringen blijven behoren en de 
vraagstukken samenhangend met dew erking van de gemeenschap
pelijke markt, ontmoette geen bezwaren. 

Het tweede beginsel, dat de mogelijkheid van directe 
actie voorziet door een orgaan met eigen gezag en verantwoor
delijkheid, stuitte op Franse tegenwerpingen. De Franse dele-
gatie wenste geen directe contacten tussen de Europese Commis
sie en de individuele ondernemingen in de gemeenschap, daar 
zij zulks, gezien het grote a antal en de verscheidenheid der 
ondernemingen, in tegenstelling tot de situatie in de EGKS, 
praktisch onuitvoerbaar achtte. Zij stelde voor, dat bij over
treding der concurrentieregels door een bepaalde onderneming, 
de regering van het betrokken land door de Europese Commissie 
zou kunnen worden aangemaand de bedoelde onderneming op het 
goede pad terug te brengen, ^ndien deze regering dit zou wei
geren of zou nalaten, zou niet de onderneming, doch alleen 
de betrokken staat voor het Hof kunnen worden gedaagd wegens 
schending der verdragsbepalingen. 

Tegen deze opvatting rezen verschillende bezwaren vooral 
op grond van het feit, dat de regeringen soms niet over vol
doende middelen beschikken om de ondernemingen te dwingen. 
Besloten werd dit punt later opnieuw onder ogen te zien. 

Naar aanleiding van het derde principe, dat handelt over 
de wederzijdse bevoegdheden der regeringen en van de Europese 
Commissie merkte Pr. Linthorst Homan op, dat naar Nederlandse 
opvattingen aan de besluiten van de Raad van Ministers altijd 
voorstellen der Europese Commissie ten grondslag zouden moeten 
liggen, wanneer deze besluiten betrekking hebben op vraagstuk
ken "de politique generale". Indien de Raad van Ministers zich 
met het voorstel der Commissie niet zou kunnen verenigen, zou 
dit naar de Commissie moeten worden terugverwezen totdat ten
slotte overeenstemming tussen beide organen zou zijn bereikt. 
Door deze procedure zou de commissie een duidelijke verantwoor
delijkheid voor het gehele gemeenschapsbeleid tegenover de 
Assemblee kunnen dragen. Yoor urgente gevallen zou overigens 
een speciale procedure kunnen worden ontworpen. Daarnaast zou 
ook de toepassing der clauses de sauvegarde geheel aan de 
Europese Commissie moeten worden toevertrouwd. 

Deze gedachtengang vermocht het enthousiasme der andere 
delegaties niet op te wekken. Men achtte de voorgestelde proce
dure veel te zwaar, vooral daar men vreesde, dat de Raad van 
Ministers geen activiteit zou kunnen ontplooien indien de 
commissie in een bepaald geval geen voorstel zou indienen. 
De Raad van Ministers zou hierdoor in een secundaire positie 
worden gedrongen. 
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De Franse delegatie, die wel voelde voor het Neder
landse verlangen om een vaste beleidslijn in de gemeenschap te 
waarborgen, suggereerde de mogelijkheid, dat de Raad verplicht 
zou zijn het advies der Commissie te vragen alvorens beslissin
gen te nemen. Dit zou h.i. het voordeel hebben dat het initia
tief bij de Raad zou blijven berusten. 

Nadat het vierde beginsel betreffende de noodzaak van een 
beroepsmogelijkheid Tjpr een Hof en van een parlementaire 
controle was geaccepteerd, ging men over tot een bespreking 
van de meergenoemde samenvatting der institutionele paragrafen 
van het rapport-Spaak (Ch.Del. 24). Deze bespreking had slechts 
een voorlopig karakter, daar al spoedig bleek, dat het niet 
mogelijk is zich uit te spreken over een gedetailleerde op
somming van de bevoegdheden der verschillende organen-zonder 
een inzicht te hebben in de wijze waarop de technische vraag
stukken zelve in het verdrag zullen worden geregeld. De belang
rijkste punten uit dez« discussies kunnen als volgt worden 
samengevat % 
a. moet in het verdrag een duidelijk onderscheid worden ge

maakt tussen de beslissingen, welke de Raad van Ministers 
als orgaan van de gemeenschap op basis van het verdrag 
kan nemen, en de overeenstemming, welke tussen de 
regeringen der deelnemende staten ten aanzL en van bepaalde 
vraagstukken wordt bereikt en welke in feite gelijkstaat 
met een accoord tussen de betrokken regeringen ? 
In dit laatste geval moet n.1. een bijzondere constitutio
nele procedure worden gevolgd voor de inwerkingtreding 
dezer accoorden. 
Men kon zich na lange discussie tenslotte verenigen met een 
formule waarin de Raad gekenschetst wordt als het kader 
waarbinnen de regeringen bijeenkomen om elkander te raad
plegen, om de door het verdrag vereiste beslissingen te 
nemen en om de door hun noodzakelijk geachte overeenkom
sten af tc sluiten; 

b. moet de Raad zijn eigen budget verdedigen tegenover de 
Assemblee ? 
Nederland had hiertegen bezwaar omdat hieruit een verant
woordelijkheid van de Ministers tegenover de Assemblee 
zou kunnen worden geconstrueerd, welke in werkelijkheid 
onmogelijk is. De Nederlandse woordvoerder achtte het dan 
ook juister, dat de commissie, in overleg met de andere 
gemeenschapsorganen een gemeenschappelijk budget zou 
opstellen en dit tegenover de Assemblee verdedigen. Hier
bij werd gewezen op het verschil in situatie wanneer de 
middelen der gemeenschap uit contributies der staten dan 
wel uit eigen bronnen zouden komen. Over dit probleem 
zal nog dieper worden nagedacht; 

c. kan de Raad van Ministers alleen met gekwiLificeerde 
meerderheid beslissen conform het voorstel der commissie, 
of kan zij hiervan te allen tijde afwijken ? 
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De Nederlandse delegatie stelde, dat het uitdrukkelijk 
de bedoeling van het rapport was, dat een gekwalifi
ceerde meerderheid in de Raad alleen mogelijk zou 
zijn indien werd besloten conform het voorstel der 
commissie, gezien de garantie van objectiviteit welke 
hieruit voortvloeide (vgl. blz. 24 laatste alinea 
rapport-Spaak). De .Fransen daarentegen wensten, dat 
de Raad tegenover de voorstellen der commissie geheel 
vrij zou staan. Hiertegen werd o.m. door Minister Spaak 
aangevoerd, dat zulks de weg zou banen voor een over
heersing van belangencoalities, waartegen het rapport 
juist waarschuwt. Het invoeren van een weging der 
stemmen zou onder deze omstandigheden dit gevaar alleen 
maar kunnen vergroten. 
Ook dit vraagstuk zal nader worden bestudeerd. 

dj moeten het Hof en de Assemblee samenvallen met de ana
loge organen van de EGKS ? 
Er werd 9P gewezen, dat in het rapport voorgestelde 
Assemblee en het Hof in feite niet dezelfde zouden zijn 
als die van de EGKS, daar wij zowel in samenstelling als 
in bevoegdheden aanzienlijk daarvan zouden verschillen. 
Om aan de Franse politieke en psychologische bezwaren 
tegemoet te komen en toch het aantal internationale or
ganen niet te vermeerderen werd de gedachte geopperd de, 
gemeenschappelijke markt uit te rusten met een Assemblee 
en een Hof als voorgesteld in het rapport, vervolgens de 
analoge SG-KS-organen op te heffen en hun taken op te dra
gen aan Assemblee en Hof van de gemeenschappelijke markt. 
De Fransen wensten overigens zowel de bevoegdheden van het 
Hof als die van de Assemblee zoveel mogelijk te beperken. 
Slechts in een zeer klein aantal gevallen zou beroep op 
het Hof mogelijk moeten zijn, daar in het algemeen voor de 
beslechting van geschillen een arbitrale procedure^zou 
moeten worden gevolgd. De bevoegdheden der Assemblee zou
den in geen geval die der nationale parlementen mogen 
beperken. Het votum der Assemblee zou in het algemeen 
slechts een indicatief, doch geen decisief karakter mogen 
dragen. 
Na deze discussies werd besloten, dat de -^elegat ie chefs 

in een volgende vergadering het vraagstuk der stemmenweging en 
de eventuele oprichting van een sociaal-economische raad zullen 
bespreken. Over dit laatste onderwerp zal de Belgische delega
tie een document opstellen. De discussie over de stemmenweging 
zal plaatsvinden op ba.sis van het desbetreffende document, dat 
destijds in het Comité-Spaak is besproken. 

Tijdens de vergadering van donderdag, 20 september, zullen 
de Delegatiechefs bespreken 2 
a. de distorsies, 
b. de, door de delegaties in te dienen lijsten met afwijkende 

opvattingen, 
c. de weging der stemmen, 
d. de oprichting van een sociaal-economische raad. 

Tenslotte werd medegedeeld, dat alle regeringen accoord 
gingen met een Ministerconferentie op 8, 9 en evt. 10 oktober 
a.s., behoudens de Italiaanse, wier antwoord echter de volgende 
dag werd verwacht. 
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Werkgroep Gemeenschappelijke Markt 

Subsidies e.d.(art. 44) 
Bij de opening deed de voorzitter eerst enkele mede

delingen. Hij veronderstelde iedereen op de hoogte van de 
laatste besprekingen der Hoofden van Delegaties. De discus
sie over de distorsies zou worden uitgesteld tot na de 
behandeling daarvan in de vergadering der Hoofden van Dele
gaties. In deze week leek het hem mogelijk de artikelen 
over subsidies, betalingsbalans en handelspolitiek te be
spreken. 

Vervolgens stelde hij voor met de algemene opmerkingen 
over de subsidies te beginnen. 

De Nederlandse woordvoerder (Drs. Schmelzer) opende de 
rij met het voorstel de redactie van het artikel zodanig te 
wijzigen, dat alleen de term "les subventions ou les aides 
accordées ..." zou worden gebruikt; de vier nu gebezigde 
aanduidingen werken verwarrend. Voorts leek het hem gev/enst 
de in lid 2 sub b bedoelde subsidies te onderwerpen aan 
voorafgaande toestemming van de Europese Commissie; tevens 
zou de toestemming in de tijd beperkt moeten zijn. 

De Duitse afgevaardigde (voa Boeckh) stelde vast, dat 
de mogelijkheden tot en de verschijningsvormen van subsidies 
legio zijn. Interessant zijn echter slechts die, welke rele
vant zijn voor de marché commun; en zelfs daarbij zijn er die 
niet bij voorbaat verwerpelijk zijn. Hij achtte derhalve een 
algemeen verbod, zoals in lid 1, veel te ruim. liever zag hij 
een procedure waarbij de staten hun subsidies e.d. aan de 
gemeenschap zouden moeten mededelen, waarna de gemeenschap 
zou vaststellen of zij dienden te worden verboden of niet; 
daarbij zouden enkele algemene criteria - b.v. niet strijdig 
met de marché commun, niet strijdig met de natuurlijke 
arbeidsverdeling, niet concurrentievervalsend etc. - moeten 
dienen. Deze methode zou voldoende ruimte geven voor een 
soepel beleid waarbij rekening zou kunnen worden gehouden 
met zowel de nationale als de gemeenschapsbelangen. Voorts 
zouden ook de speciale sectoren b.v. de landbouw - zonder 
daar verder nu op in te willen gaan - onder dit systeem 
kunnen vallen. Een verder voordeal vond hij, dat in zijn 
systeem slechts die gevallen die relevant waren behoefden 
te worden onderzocht, terwijl bij een verbodsstelsel alles 
moest worden onderzocht om vast te stellen dat het verboden 
was. 

Ofschoon in deze commissie nu nog niet over institu
tionele aspecten wordt gesproken gaf spreker toch reeds te 
kennen, dat naar zijn opvatting de Europese Commissie hierbij 
een voorbereidende, en de Raad van Ministers een beslissende 
taak zou hebben. Hij acht dit n.1. een onderwerp van overwe
gend politiek-economische aard. 

Hij besloot zijn betoog met een beroep op art. XVI GATT 
en onderstreepte, dat zijn voorstel a titre personnel was 
gedaan teneinde de discussie op gang .te brengen. 
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In het verdere verloop van de vergadering bleek, dat de 
andere vijf delegaties allen wilden uitgaan van een algemene 
verbodsbepaling in lid 1, met uitzonderingen en modificaties 
in lid 2 e.v., zodat de Duitse y/oordvoerder in zijn visie op 
lid 1 alleen stond. 

Prof, van Tichelen (België) meende bovendien, dat lid 2, 
de gedeeltelijke uitholling van lid 1 , zeer voorzichtig 
moest worden geredigeerd opdat het niet tot "voortzetting 
van kwade trouw" zou leiden^ De huidige criteria achtte 
hij ingewikkeld en gemakkelijk ontduikbaar. Hij achtte het 
niet wel doenlijk de uitzonderingen op te tellen en nu reeds 
uitputtend in een artikel op te nemen; liever ware hem toch; 

voor de uitzonderingen, een meer algemene procedure ongeveer 
in de geest van wat de heer von Boeckh had voorgesteld. 

De Italiaanse woordvoerder zag nog een derde mogelijk
heid n.1. in een lid 1 worde een algemene verbodsbepaling 
opgenomen, in een lid 2 zouden een aantal met name genoemde 
gevallen kunnen worden uitgezonderd, in een lid 3 zou een 
onderzoekprocedure conform het voorstel—van Tichelen 
kunnen worden voorzien. Overigens verschilde hij van mening 
met de Duitse woordvoerder, dat het beoordelen of een subsi
die wel of niet onder de bepalingen van het verdrag viel een 
politiek-economische beslissing was; dit was volgens hem een 
zuiver feitelijke zaak. 

Daarnaast had hij een ander bezwaar tegen het Duitse 
systeem omdat het een omkering van de bewijslast medebrengt. 

V ° o r I"talfë was verder lid 2, sub b te eng, men dacht 
hierbij aan het Vanoni-plan. Lid 2, sub b slaat nu bepaald 
niet op dergelijke omvangrijke plannen; overigens zou de Chef 
der Italiaanse delegatie daarop nog nader terugkomen. 

De heer Bobba stelde verder voor om, bij incidentele 
subsidies, de Europese Commissie alléén te laten beslissen; 
de Conseil zou anders worden overbelast en bovendien had hij 
in de leden 3 en 4 reeds belangrijke bevoegdheden. ) 

De Franse woordvoerder deelde mede, dat hij art. 44 in 
zijn huidige redactie grondig had bestudeerd en dat men het 
van Franse zijde in het algemeen met de strekking eens was, 
Frankrijk was in de regeling van het subsidieprobleem bij
zonder geïnteresseerd, zo b.v. met name voor wat betreft lid2 
sub b. 

Wo,t het Duitse voorstel betreft zou spreker dit gaarne 
schriftelijk nog eens nader bestuderen. Er zijn voor hem 
nog enkele onduidelijke punten. 

Voorts acht hij het huidige lid 2 onvolledig. Valt ook 
de landbouw hieronder ? En de vervoerssector ? Bij dit laatste 
denkt hij b.v. aan de subsidies die aan de Franse spoorwegen 
worden gegeven en die van Franse zijde toch wel wenselijk 
worden geacht. 

De heer Schmelzer merkt op, dat hij het standpunt van 
Prof. van Tichelen, mat name met betrekking tot lid 1, in 
belangrijke mate kan delen. Op een onbeschermde markt immers 
moeten de nationale regeringen niet te veel mogelijkheden 
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meer ter beschikking blijven om de concurrentieverhoudingen 
onjuist te beinvloeden. Derhalve ook zag hij liever in lid 1 
opgenomen : ".... qui sont de nature a fausser la concurrence " 
Dit zal voor de staten een grotere rem betekaaen en bovendien 
is geen moeizaam onderzoek vereist of een subsidie in een 
concreet geval werkelijk vervalsend v/erkt, met alle inter
pretatiemoeilijkheden van dien. 

Het beroep van de heer von Boeckh op art. XVT GATT gaat 
overigens mank : vanaf 1 januari 1958 geldt, althans in het 
herziene GATT, het verbodsprincipe. 

In antwoord op de vragen van de Franse woordvoerder 
merkt hij op, dat naar Nederlandse visie art. 4-0-48 en dus 
ook art. 44 op de gehele economie betrekking hebben; zij 
het dan dat voor bepao,lde sectoren additionele artikelen 
nodig kunnen blijken. Voorts mist hij bepalingen betrekking 
hebbende op het structurele terrein. In dit verband ware te 
overwegen of onder omstandigheden de gemeenschap zelf aan 
bepaalde sectoren subsidies zou moeten kunnen verlenen. Dit 
zou wellicht geregeld kunnen worden in een heel apart - nu 
nog ontbrekend - hoofdstuk over conjunctuur- en structuur
politieke maatregelen van de Gemeenschap. 

De voorzitter stelde vast, dat dus alle delegaties 
behalve de Duitse, het eens waren over een verbodswetgeving. 
Wellicht kan de Duitse delegatie zich nog eens nader beraden 
in het licht der gehouden discussies. 

Overigens is hem het werkbesparend aspect van het Duitse 
voorstel niet duidelijk. In de Duitse visie moet toch ook 
alles worden aangemeld voor onderzoek ? (Door de Duitse woord
voerder wordt hier opgemerkt, dat hij van een opportuniteits
beginsel uitging.) Voorts kan over het al of niet vallen van 
de landbouw onder art. 44 pas worden gesproken wanneer de 
landbouwartikelen bekend zijn. 

Vervolgens werden een aantal redactionele wijzigingen 
voorgesteld. Opgemerkt zij, dat ven Franse zijde aarzeling 
bestond tegen de zeer verruimende werking van het Nederlandse 
amendements "... qui sont de nature èfausser ..." in lid 1. 
Prof. van Tichelen wilde niet alleen "... les Etats", maar 
ook onder hen ressorterende organen vermeld zien. 

Met betrekking tot de procedure werden met name 2 punten 
aan de orde gesteld n.1. 

a.— moet er voorafgaande toestemming zijn voor het instellen 
van nieuwe subsidies, 

b.- hoe moeten de bestaande wox~den afgeschaft. 

Ad a 

Dit werd in het algemeen bevestigend beantwoord. 

Ad b 

Italië stelde voor, een bepaling op te nemen, dat ineom-
pat ibëTë~~subsidies binnen een bepaalde termijn moeten zijn 
afgeschaft. Over de niet-incompatibele neemt de Europese 
Commissie een beslissing. De rol van de Conseil leek hierbij 
ondergeschikt, omdat het om een feitelijke constatering ging. 
De Belgische woordvoerder was het daar in het algemeen mee 
eens maar wilde toch de Conseil een iets ruimere plaats geven. 
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De Franse woordvoerder gaf te kennen pas een oordeel te 
kunnen geven nadat de institutionele art. 1 en 2 nader zijn 
uitgewerkt. In ieder geval wenste hij een regeling die effec
tief was. Overigens was hem de samenhang tussen art. 1 ener
zijds en 3 en 4- anderzijds niet helemaal duidelijk. (Ook de 
voorzitter achtte lid 4 niet helemaal helder en schortte 
bespreking daarvan op tot nd de behandeling van distorsies 
en handelspolitiek,) 

De Duitse afgevaardigde bleef êfce beoordeling of een sub
sidie verboden is of niet, een poltiek-economisch probleem 
vinden. Voorts wees hij er op, dat nog niet is gesproken 
over de vraag wanneer er sprake is van eèn subsidie. 

De heer Schmelzer bracht in overweging het opnemen van 
een notificatieprocedure, in dier voege, dat de Europese Com
missie bestaande of nieuwe subsidies in een land, aan de 
andere landen ter kennis brengt, en een beslissing neemt 
na consultatie van de Conseil. 

De voorzitter merkt op, dat in dat geval uiteraard in 
een beroeps-mogelijkheid op het Hof zal moeten worden voor
zien. Hij concludeerde verder dat iedere delegatie een be
perkt aantal uitzonderingen in art. 44 wilde opnemen; hij 
stelde voor, dat de volgende week dinsdagmiddag om 15u30 iede 
re delegatie een expert zal sturen om een nieuwe tekst voor 
art. 44 te ontwerpen, evenals dit voor de concurrentie ge
schiedt. Deze experts zouden dan, overigens onverbindend, 
een voorlopig standpunt moeten hebben over de uitzonderingen 
die ieder land zou wensen, alsmede omtrent de plaats die men 
de Conseil denkt te geven. 

Betalingsbalans artikelen 56 t/m 60 

Nadat de voorzitter in het kort de inhoud van de desbe
treffende artikelen van het concept in herinnering had geroe
pen ging men over tot een bespreking der afzonderlijke arti
kelen. 

Artikel 56_ 

De Nederlandse woordvoerder wees erop, dat de laatste 
alinea, waarin wordt verwezen naar de verplichtingen, weli:a 
voor de ledenstaten voortvloeien uit hun lidmaatschap van 
andere internationale economische organisaties, het probleem 
opwerpt van de verhouding tussen de gemeenschappelijke markt 
en de reeds bestaande internationale organisaties. In ieder 
geval moest hier niet alleen gesproken worden van economische 
doch ook van financiële organisaties. Hij vroeg zich verder 
af of ook de, aan bepaalde ledenstaten in bedoelde organisa
ties toegekende uitzonderingsposities, tegenover de andere 
partners in de gemeenschappelijke markt zouden kunnen gehand
haafd blijven. Tenslotte zou moeten worden nagegaan wat in 
concreto de verhouding zou zijn van een douane-unie tussen 
de Zes tot deze organisaties. 

De Belgische en Duitse vertegenwoordigers wensten, dat 
in de eerste alinea duid elijk zou worden geformuleerd, dat 
de ledenstaten zich verplichten tot het voeren van.een poli-
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tiek gericht op een evenwicht in de globale betalingsbalans, 
daar zulks een noodzakelijke voorwaarde is voor het functione
ren van een gemeenschappelijke markt, 

De Fransman had tegen een dergelijke stringente formu
lering op zichzelf geen bezwaar, doch met de verdere inhoud 
van art. 56 kon hij zich niet verenigen. Hij diende dan ook 
een geheel nieuwe tekst in voor art. 56 (zie bijlage I ) . 
Als voornaamste argument voor deze nieuwe tekst noemde hij 
de noodzaak om reeds in het eerste artikel over de betalings
balansproblemen te vermelden, dat de/ledenstaten door een 
harmonisatie van hun monetaire politiek een verstoring van 
eikaars betalingsbalansevenwicht zullen vermijden, terwijl 
zij elkander zullen helpen, wanneer zich een ernstig deficit 
in de betalingsbalans van bepaalde ledenstaten zou voordoen. 
In dergelijke gevallen had men de keuze tussen Europese 
solidariteit of een terugvallen op nationale beschermings
maatregelen. Het principe der Europese solidariteit moest 
naar Franse opvatting in ieder geval voorop y/orden gesteld, 
ook al was het niet noodzakelijk om dit in de vorm van een 
juridische verplichting te gieten. 

'In het algemeen konden de andere delegaties zich met 
deze gedachtengang in beginsel wel verenigen, doch zij 
achtten het een zwakheid in de Franse tekst, dat hierin 
niet duidelijker was gesteld, dat de ledenstaten primair 
zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor het voeren 
van een politiek, y/elke leidt tot een evenwicht in de be
talingsbalans . 

Men besloot de behandeling van dit artikel met inbegrip 
van het Franse voorstel in de tweede lezing te hervatten, 
waarbij tevens in aanmerking zou kunnen worden genomen de 
aangekondigde Franse uiteenzetting over het vraagstuk der 
"distorsions génerales". 
Artikel 57_ 

De Franse delegatie suggereerde de instelling van een 
"comité monetaire" voor de harmonisatie van de monetaire 
politiek der deelnemende landen, welk comité zou moeten wor
den samengesteld uit vertegenwoordigers der verantwoordelijke 
nationale instanties. 

D e Belgische, Duitse en Nederlandse woordvoerders had
den hiertegen in beginsel geen bezwaar, mits dit comité geen 
afzonderlijk gemeenschapsorgaan zou zijn, doch een consulta
tief karakter zou dragen. Van Nederlandse zijde/werd nog in 
het bijzonder gewezen op de bijzondere plaats, welke de cen
trale banken innemen en welke zich niet verdraagt met een 
stringente verplichting tot nauwe samenwerking. 

De Fransen zegden toe hun ideeën terzake in een schrif
telijke nota üe concretiseren. 
Artikel 58_ 

Algemeen was men van mening, dat dit artikel, dat be
trekking heeft op de algemene vrijmaking van het betalings
verkeer niet op deze plaats thuishoort, doch bij de algemene 
bepalingen betreffende de afbraak der belemmeringen in het 
onderlinge verkeer. 
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Artikel 59_ 
De Franse gedelegeerde diende ook voor dit artikel een 

nieuwe tekst in (zie bijlage II). In beginsel_ko.n hij zich wel 
verenigen niet de inhoud van het concept der Redactiecommissie 
voorzover hierin een dubbele prioriteit werd vastgelegd n.I. 
die van de nationale inspanning boven het ingrijpen der gemeen
schap en de voorrang van het concours mutuel boven de toepas
sing van een clause de sauvegarde. Hij wenste echter niet aan 
de nationale regeringen iedere mogelijkheid tot zelfstandige 
actie te ontnemen, ook in geval van een plotselinge en ernstige 
crisis. 

Juist als gevolg van de grote risico's, welke de nationale 
staten door de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt 
gaan lopen, is een soepele procedure gewenst, waarbij de moge
lijkheid tot nationaal optreden in bepaalde dringende gevallen 
wordt opengehouden. Bij een geleidelijke verslechtering van 
de betalingsbalans van een deelnemende staat kan de procedure, 
v/elke thans in art. 59 wordt voorgesteld en die de nodige tijd 
vraagt alvorens tot actie wordt overgegaan, wel worden toege
past, maar zij past niet op plotselinge dramatische ontwikke
lingen. Voor dergelijke gevallen zou een nationale regering, 
niet alleen in de overgangstijd maar ook in de definitieve 
periode, bevoegd moeten zijn een clause de sauvegarde toe te 
passen. 

De Belgische gedelegeerde achtte een dramatische ontwik
keling, zoais door de Fransen bedoeld, niet waarschijnlijk in 
de sector van het goederenverkeer , waar de gang van zaken 
meestal geruime tijd tevoren kon worden voorzien. In het kapi
taalverkeer daarentegen kon zich een dergelijke situatie wel 
voordoen, zodat z.i. de door de Fransen gewenste urgentie
procedure tot maatregelen in deze sector beperkt zouden moeten 
blijven. 

De Italiaanse vertegenwoordiger stelde, dat het verdrag 
uitgaat van "irréversibilité*" der bereikte resultaten, waarop 
alleen met toestemming der gemeenschapsorganen in uitzonder
lijke gevallen inbreuk zou kunnen worden gemaakt. Het Franse 
voorstel zou voor hem alleen aanvaardbaar zijn indien het met 
dit principe verenigbaar was. 

Teneinde de delegaties gelegenheid te geve.n tot intern 
overleg over het Franse voorstel, werd eerst overgegaan tot de 
bespreking van het oorspronkelijke concept van o„rt. 59 > nadat 
de voorzitter had medegedeeld, dat het secretariaat een memo
randum zal opstellen over de algemene vraagstukken met betrek
king tot de toepassing der clauses de sauvegarde. 

Een aantal voorstellen van redactionele aard werden inge
diend, welke in het proces-verbaal der vergadering zullen wor
den opgenomen en aan de Redactiecommissie zullen worden vooi^-
gelegd. In het algemeen wenste men aan de commissie de bevoegd
heid te verlenen zowel op eigen initiatief als op verzoek van 
een ledenstaat de monetaire situatie in bepaalde landen te 
onderzoeken. Voorts wenste men geen limitatieve opsomming van 
de vormen, welke het concours mutuel zal kunnen aannemen. 
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De Duitser wenste in paragraaf 3 de Raad van Ministers 
in te schakelen bij het verlenen van een clause de sauvegarde 
gezien de grote economische belangen, welke hierbij betrokken 
zouden zijn. Voorts wenste hij geen automatisme bij het ver
lenen van clauses de sauvegarde in de gevallen bedoeld in 
par. 3, daar hierdoor de eigen verantwoordelijkheid der 
nationale regeringen voor de door hun gevoerde politiek niet 
voldoende tot uiting zou komen. Hij wenste hiervoor een 
soepeler systeem, waarbij het toestaan van een clause de 
sauvegarde ook zou kunnen worden afgewezen. 

De heer_ Linthorst Homan achtte het bezwaarlijk de beoor
deling over verlening van clauses de sauvegarde aan de Con
seil te geven; naar Nederlandse mening zou hier de Europese 
Commissie een sterkere positie moeten hebben; Nederland heeft 
dit ook reeds tijdens de studieconferentie bepleit. Hij kan 
echter nu nog geen standpunt innemen alvorens hij weet hoe 
een en ander institutioneel zal worden opgelost. 

De voorzitter meende, dat de positie van de Europese 
Commissie"niet zo zwak is omdat de Conseil weet, dat, bij 
het uitblijven van een beslissing van de Conseil omtrent 
concours mutuel, de Europese Commissie een clause de sauve
garde moet verlenen. 

Inmiddels was het door Frankrijk ingediende wijzigings
voorstel voor art. 59 bestudeerd. 

De Italiaanse afgevaardigde deelde mede, dat hem, na 
overweging van de Duitse opmerkingen en het nieuwe Franse 
voorstel, gebleken was, dat het systeem-Spaak tussen beide 
de "ligne moyenne" v/as. Hij stelde dus voor het systeem-
Spaak te volgen. Voorts zou hij gaarne vernemen wie het 
clause de sauvegarde- mechanisme in werking stelt; bovendien 
zou, behalve bevoegdheid tot het toestaan van een clause, het 
betrokken orgaan ook over de mogelijkheid tot hulpverlening 
moeten kunnen beschikken. 

De Belgische vertegenwoordiger vroeg zich af of in lid 3 
in plaats van "doit accorder" niet beter ware te stellen 
"peut accorder". Als de Commissie moet -toestaan, blijft 
haar alleen de keuze tussen de verschillende vormen ter 
beslissing over. 

Hiertegen keert zich de Italiaanse woordvoerder evenals 
de Franse afgevaardigde, die de term "doit" eerder te zwak 
dan te sterk vindt; bij een afzwakking of een institutionele 
wijziging (conform Nederlands voorstel) zou hij zich genood
zaakt zien par. 4 nog te versterken. 

De voorzitter is het met de visie op de vermeende zwakke 
positie van de commissie niet eens. Zij immers stelt de aan
beveling aan de Conseil op, die slechts ja of neen kan zeg
gen, en vervolgens is het weer de commissie die de clauses 
verleent; waarop van Italiaanse zijde de wenselijkheid wordt 
bepleit, dat de Conseil van een gedane aanbeveling kan af
wijken. 

De voorzitter acht de algemene standpunten nu voldoende 
toegelicht en stelt eventuele tekstwijzigingen, op basis van 
het Franse stuk, aan de orde. Van de gemaakte opmerkingen 
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zij vernield i 
lid 2s bij de passage over credie tverlening wordt toegevoegd 

een zinsnede inhoudende, da t deze credieten al of niet 
geconditioneerd kunnen zijn; 

lid 3: rodactiewijzigingen worden niet meer voorgesteld; 
lid 4; alle delegaties, behalve uiteraard de Franse, reser

veerden hun positie. 
Tevens is een schriftelijk Duits voorstel ingediend (zie 
bijlageHI) voor art. 59 lid 1. Dienaangaande wordt slechts 
gediscussieerd over de zinsnede (3e regel e.v.) "..., ces 
difficultés étant ...Etats membres", waarbij de kwestie 
ging over het wél (Duitsland, België) of niet (Frankrijk, 
Italië) handhaven van deze passage. De discussie werd gesloten 
toen de Duitse woordvoerder opmerkte, dat de zinsnede slechts 
uit doelmatigheidsoverwegingen was opgenomen. 
Artikel 60_ 

Bij de behandeling van dit artikel ging de discussie 
voornamelijk o v e r de vraag o f het al dan niet geschrapt moest 
worden; zulks hing voornamelijk a f van de interpretatie, die 
men aan de voorgaande artikelen gaf. De voor zitter lichtte 
toe, dat de, ietwat ongelukkige, redactie de bedoeling heeft 
dat, als de wisselkoers-verandering schade voor de andere 
lenden oplevert, deze laatsten een clause de sauvegarde kun
nen ontvangen. 

Prof, van Tichelen (België) zou toch liever, als Dien • 
artikel wil handhaven, een meer positief karakter geven aan 
art. 60. Bijvoorbeeld de landen komen overeen hun wissel-
koerspolitiek in onderling overleg te bespreken en te regelen. 
Dat zou tevens nuttig zijn voor het geval van een eventuele 
terugtrekking uit het I.M.F. Beter echter ware het te schrap
pen omdat wat men hier wil regelen is J een behoorlijke mone
taire politiek en dat is ruimer dan alleen de wisselkoers. 

De Franse woordvoerder wenste de passage "(sans l'accord 
de la Gommission)" te schrappen, waarop de Nederlandse woord
voerder (Drs. Schmelzer) opmerkte, dat zulks afhing van de 
regeling der algemene distorsies; de passage ware derhalve 
beter voorlopig te handhaven. 

Van Duitse zijde werd opgemerkt, dat een door het IMF 
toegestane, en dus onderzochte, koersverandering per definitie 
geen vervalsing meer kon zijn, art. 60 zou dus kunnen worden 
geschr apt. 

De Italiaanse afgevaardigde meende, dat de existentie 
van art. 60 afhing van de vraag o f onder art. 56 <5<5k is be
grepen, dat een land niet autonoom zijn wisselkoers mag 
veranderen; als dat inderdaad zo is, dan is art. 60 overbodig. 

De voor zitter deelt mede, dat men er bij de redactie van 
dit artikel van is uitgegaan, dat er na de overgangsperiode 
een gecoördineerde koerspolitiek zal zijn; in de overgangs
periode blijft de behoefte aan art. 60 dus bestaan. Hij gaf 
echter toe, dat dit niet duidelijk bleek en dat art. 61 nieuwe 
grond tot twijfel gaf (daar wordt immers het IMF nog genoemd). 
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De heer Schmelzer twijfelt over de juistheid der Duitse 
visie. Het Italiaanse standpunt lijkt hem vooralsnog rede
lijker. Hij vraagt of het niet zo is, dat koersveranderin
gen tot 10$ zonder IMF-goedkeu ring kunnen plaatsvinden. 
Zijn de IMF-bepalingeh, als art. 60 wordt geschrapt, voldoen
de? Dat zou hij gaarne eerst bewezen zien. Te bedenken ware 
in dit verband, dat bij schrapping van art. 60 de beoordeling 
van de vraag of een wisselkoersverandering al dan niet de 
concurrentieverhoudingen op de gemeenschappelijke markt 
vervalst aan een buiten de gemeenschap staand orgaan, het 
IMP, zou worden gelaten. Bovendien zou art. 60 nog moeten 
v/orden verruimd; aan de bepaling : " ajustement de 
son taux de change ..." ware toe te voegen: "of andere han
delingen met soortgelijk effect." 

Dit laatste lijkt de voorzitter een punt dat beter kan 
v/orden behandeld bij het aangekondigde Franse statement over 
de distorsies, dat in de a,s. vergadering der Hoofden van 
Delegaties zal worden afgelegd. 

Van Belgische zijde wordt nog opgemerkt, dat bij de 
redactie van art. 60 kennelijk is uitsegaan van gefixeerde 
wisselkoersen; bij flexibele koersen is het artikel immers 
niet relevant. Indien men echter inderdaad aan gefixeerde 
koersen heeft gedacht, kan het beter uitdrukkelijk worden 
vermeld. 

De voorzitter meent, dat uit de discussie twee kern
vragen naar voren zijn gekomen ; 
1. Hoever moet de monetaire samenwerking gaan; 

a.- in de transitoire periode, 
b.- in de definitieve periode. 

2. Als het mogelijk blijft unilateraal de wisselkoers te 
veranderen, hoe kunnen dan de andere landen tegen onre
delijke consequenties worden beschermd. 
Tot slot werd nog het werkschema voor de komende weken 

behandeld. Ter tafel lag een voorstel daartoe, opgesteld 
door de voorzitter, waarmede men het na enkele wijzigingen 
eens was.(zie bijlage IV). Overigens kan, naar bevind van 
zaken, de volgorde worden gewijzigd. 

Werkgroep voor Douaneproblemen 
Nadat de voorzitter contact had opgenomen met de voor

zitter van de groep voor de gemeenschappelijke markt, werd 
besloten, bij de werkzaamheden geen rekening te houden met de 
wens die is geuit om de voortbrengselen van de landbouw als 
afzonderlijke (vierde) categorie te behandelen. 

Het feit, dat in de gevallen v/aarin de rechten niet gehe
ven zijn, omdat de kwantitatieve restricties voldoende be
scherming boden, de berekeningen geen juist beeld zullen 
geven van de bestaande en de gewenste bescherming, zal aan 
de hand van enige voorbeelden door de werkgroep, in het rap
port worden vermeld. Conclusies zullen aan deze mededeling 
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niet worden verbonden, omdat het,aan de delegaties in de werk
groep voor de Gemeenschappelijke Markt moet worden overgelaten, 
om aan de hanu. van door hen in te dienen lijsten te verzoeken, 
voor een aantal posten de berekeningen voorgeteld in het 
rapport-Spaak, niet te volgen, doch in die met name genoemde 
gevallen rekening te houden met het ingeschreven recht, voor
zover dat redelijk wordt geacht. 

Bij het opstellen van de "duizend posten" blijkt meer en 
meer, dat het voor een aantal posten niet mogelijk zal zijn 
t.z.t. de berekening voor degehele post te maken, omdat de 
onderverdelingen in de nationale tarieven te verschillend en 
te ingewikkeld zijn. Het voornemen blijft gehandhaafd, om in 
het rapport met enkele voorbeelden aan te tonen, dat de totale 
berekening voor het gehele tarief niet mogelijk is, en dat 
enige maanden vereist zullen zijn om een nagenoeg complete 
opstelling te maken (aangevuld met toelichtingen en beschou-» 
wingen voor die posten, waar berekening praktisch niet moge
lijk is). 

De heer Dubois, voorzitter van de werkgroep, zal op ver
zoek van de heer von der Groeben + 20 september in de groep 
van de Gemeenschappelijke Markt in afwachting van het rapport, 
mondeling verslag uitbrengen. 

Inmiddels zal in twee subgroepen worden gewerkt om tijdig 
gereed te zijn. 

Werkgroep Euratom 
Deze periode was geheel gewijd aan de opstelling van een 

nieuwe tekst voor de eerste artikelen van het hoofdstuk over 
de research en de uitwisseling van kennis. Een en ander ge
schiedde aan de hand van een document opgesteld door de 
"Werkgroep van Vier". Dit document Eur. 21 vatte in 7 arti
kelen het onderdeel research samen. Het werd op vele punten 
gewijzigd en o.a. aangevuld met een nieuw artikel 3, waarbij 
vooral de institutionele punten - door de Groep van Vier 
opengelaten - uitvoerig ter sprake kwamen. Uit de discussie 
moge Y/orden vermeld s 
1) De bevoegdheden van de organen Assemblee, Ministerraad, 
Commissie (gezagsorgaan van Euratom) ë"n Economisch—wetenschap
pelijk Üo~mité (adviserend orgaan) op het terrein van de re
search werden nader onder ogen gezien. De Werkgroep van Vier 
zal een inventaris maken van alle gevallen, waarin deze be
voegdheden nader moeten worden gepreciseerd. Daarbij zal tevens 
worden nagegaan of de Ministerraad, welke in het algemeen op 
belangrijke punten zijn goedkeuring zal moeten verlenen (b.v. 
aan het research-programma van de commissie), met meerderheid 
van stemmen of met unanimiteit tot besluitvorming zou moeten 
komen. Ter vergadering werd hierover geen eenstemmigheid be
reikt. Db overweging, dat bij unanimiteit één land het nemen 
van noodzakelijke beslissingen om bepaalde redenen (b.v. ter 
bescherming van zijn eigen industrie) zou kunnen tegenhouden, 
deed enkele delegaties (waaronder Nederland) overhellen naar 
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de meerderheid. Duitsland en Luxemburg voelden ondanks dit 
argument (of misschien juist dank zij dit argument) meer 
voor unanimiteit. De Luxemburgse delegatie speelde met de 
gedachte, dat een land vrij moet zijn aan onderzoekingswerk— 
zaamheden deel te nemen en indien zich dit zou voordoen ont
slagen zou moeten worden van de betrokken financiële verplich
tingen. Men was het er wel over eens, dat niet steeds een
zelfde wijze van besluitvorming van de Raad 'behoeft vast te 
staan. Voorts is het duidelijk, dat vooral in den beginne 
(als b.v. het research-budget voor 5 jaar moet worden goedge
keurd) iedere regering zijn positie zal kunnen bepalen ten 
aanzien van de hoogte van dit bedrag en daarvan ondertekening 
te laten afhangen. 

Van Luxemburgse zijde bleek men (vooral vanwege eventu
ele financiële verplichtingen, welke collectief zouden kunnen 
worden opgelegd) categorisch voor unanimiteit. De Duitsers 
deden dit wellicht meer om andere redenen, n.1. het bezit van 
een vetorecht. 

Over de wijze waarop de commissie opgave van de indivi
duele researchprogramma's kan verkrijgen, werd uitvoerig van 
gedachten gewisseld. In de tekst staat "la Commission invite 
les établissements publics et.les entreprises privées 5 lui 
communiquer leurs programmes". De betekenis van het woord 
"invite" moet worden opgevat als een uitnodiging met een 
"obligation morale" tot beantwoording, echter niet met een 
"obligation juridique". 

De Duitsers wensten kennelijk om interne politieke redenen 
niet in -te gaan op eventuele sancties, te stellen op niet-
beantwoordingj zij meenden, dat deze beantwoording praktisch 
steeds zou geschieden uit eigen belang van de betrokkenen. 

Van Franse zijde werd een lijst van onderwerpen (Doe. 
Eur. 29) ingediend welke als basis kan dienen voor de afbake
ning van het researchgebied van Suratom, nodig voor art. 1(2). 
Deze lijst werd reeds geamendeerd en zal volgende week nader 
worden aangevuld en gewijzigd door de verschillende delegaties. 
In principe zal de omschrijving der researchgebieden in grote 
trekken dienen te geschieden, d.w.z. zonder te veel' details. 

Binnen dit gebied zal dan het eigenlijke researchprogramma 
van Euratom moeten worden vastgesteld, incl. de daaraan ver
bonden budgetering. De bespreking van deze moeilijke punten 
leidde tot invoeging van een nieuw art. 3 waarin ten aanzien 
van het programma werd bepaald, dat dit zou worden opgesteld 
door de Commissie zelf, na advies van het Economisch-weten-
schappelijk Comité en onder goedkeuring van de Ministerraad 
(met unanimiteit of meerderheid van stemmen?). Het budget 
echter zou eventueel, volgens mening van enkele delegaties 
eerst de Assemblee moeten passeren voor het naar de Minister
raad zou gaan. De houding van de Duitsers was in het algemeen 
het moeilijkst. Waarschijnlijk handelend onder strikte instruc
ties om alle supranationale bevoegdheden zoveel mogelijk af te 
zwakken, waren zij nog al eens in de contramine. Dit leidde 
van tijd tot tijd tot inconsequenties. Zo wilden zij aan het te 
stichten gemeenschappelijke researchcentrum een ruime mate van 
autonomie toekennen, omdat dit door wetenschapsmensen zou wor-
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den beheerd en deze de nodige armslag moeten hebben, doch 
daarnaast wilden zij categorisch in vele artikelen opnieuw 
doen vermelden, dat de gemeenschappelijk %e verrichten 
research uitsluitend complementair mocht zijn op de nationale 
programma's. 

De volgende week (te beginnen woensdag 15u30) zal (onder 
medewerking van de experts) het gedeelte der artikelen be
trekking hebbend op de patenten* en licenties worden behandeld. 
Ook zal een door het secretariaat opgesteld document- (Eur.2C) 
betreffende de "health protection" worden besproken. Het in
viteren van experts op dit laatste gebied lijkt (voorlopig) 
niet noodzakelijk. 

De regeringsvertegenwoordigers in het Syndicat d'Studes 
werden geïnstrueerd om voor het eerst bij een. te. komen te 
Parijs op 18 Sept. a.s. om 9.30 in het Commissariat de 1'Ener
gie' Atomique , Rue de Martignac, vóór de besprekingen te New 
York (Agency) en de eerstvolgende OEEC-vergadering. 

Na de vergadering had, in beperkt comité, een gedachten-
wisseling plaats met Dr. E.L. Kramer, over de toekomstige werk
zaamheden van diens commissie "Bronnen en behoefte aan grond
stoffen". De heer Kramer deelde mede, 'dat hij, na rijp beraad, 
besloten had de "behoefte" van de zes Suratomlanden voor de 
eerste 20 jaar te benaderen vanuit de gezichtshoek van de 
"planning der energievoorziening". Uit .de beschikbare plan-
ningsgegevens over de electriciteitsbehoefte en te verwachten 
opbrengst van de klassieke bronnen (kolen en waterkracht) kan 
men met enige nauwkeurigheid (afnemend, naarmate men verder 
'vooruit kijkt) het toekomstige manco aan energie ramen. Daar 
dit manco door atoomcentrales zal moeten worden opgevangen, 
zullen in deze 20 jaar ca 100 milliard KWU met deze nieuwe 
bron moeten worden geproduceerd. Hoewel enkele Eranse cijfers 
(van de heer Guillaumat) van deze raming afweken (d.w.z. 
vooral een sterkere progressie vertoonden togen het einde van 
de periode) bleek de overeenstemming in de eerste helft van 
de periode zeer goed te zijn en was men het ermee eens, dat 
de voorgestelde approach van de behoefteraming, via de ener
gieplanning, de best mogelijke, zo niet de enig mogelijke, 
was. De heer Kramer zal binnenkort ter distributie een document 
ter beschikking stellen, waarin deze planning in details zal 
zijn beschreven. Op basis van het hieruit blijkende energie
manco in de toekomst, zal men met behulp van de kernenergie
experts tot een raming kunnen komen. Het eerste punt van de 
opdracht, een planning van de beschikbare bronnen, zal heel 
wat meer moeilijkheden opleveren vanwege het ontbreken van 
voldoend nauwkeurige gegevens. 
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