
A 
NEDERLANDSE D E L E G A T I E B I J DE INTERGOUVERNEMENTELE i 

C O N F E R E N T I E VOOR DE O P R I C H TUV} VAN EEN .-E""_EE:;3CHA?3ZLI.-^ 
MARKT EN EURATOM . • r<-.- J 2. 

Werkgroep Marché Commun 

r_TT_V_rC_S_T_3_R_I_N_G;_S_r_0_N_I2_S 
Van Duit se. zijde lag een voorstel ter tafel, voor 

nieuwe ontwerp-artikelen (doe. MAE 303 f/56), alsmede een 
uitgewerkt ontwerp-statuut (Mar.Com. 51) voor het Fonds; zulk 
een statuut zou als annex aan het verdrag moeten worden 
gehecht. Italië diende een ontwerp in voor een nieuw art.63 
(doe. MAE 322 f/56), en Frankrijk"voor de artikelen 63-65 
(doe. MAE 321 f/56). 

Italië' maakte aan het begin der discussies een algemene 
reserve omdat Italië het probleem nog bestudeerde; Nederland 
herhaalde zijn reeds vorige week. gemaakte voorbehoud en 
deelde mede a titre provisoire aan de besprekingen deel te 
nemen. 

A|TIKEL =63 
De verschillende hiervoor genoemde voorstellen hiolfen 

alle de elementen van het ontwerp-artikel 63 ongeveer in \ de 
veranderingen bestonden overwegend uit omzettingen en toe
voegingen. Behoudens daar waar materiële punten in het 
geding.waren, werd op redactievragen niet ingegaan doch 
slechts over de principes gepraat. 

Volgorde_ 
Aangezien de financieringsterreinen voor het Fonds in 

de verschillende voorstellen versciaillend gerangschikt waren 
werd eerst over de volgorde gesproken. Er bestond geen be
zwaar tegen, de ontwikkeling der achtergebleven gebieden op 
de eerste plaats te stellen (conform Italiaanse en Duitse 
ontwerp), Bij de vraag welk punt op de tweede plaats zou 
komen, bleek dat Italië"zijn opsomming als een prioriteits
regeling zag, weliswaar zonder formele binding, maar toch 
wel met psychologische werking. Aangezien de andere delega
ties het Fonds in zijn beleid niet aan een prioriteits
schema wilden binden en dit ook niet een strikte eis was 
van Italië, was er geen bezwaar tegen de Italiaanse volgorde. 

Vervolgens was er nog een nieuw Frans punt opgenomen 
in hun voorstel sub c Dit heeft het oog op sectoren, wel
iswaar levensvatbaar, maar in hun geheel in modernisatie 
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achtergebleven,' onder het oude lid a en lid c waren deze 
gevallen niet begrepen. Op een vraag van de Nederlandse 
woordvoerder (de heer Schmelzer) bevestigde de Franse afge
vaardigde, dat de "viabilitê" door het Fonds zou «ordes be
oordeeld. Besloten werd, dat de delegaties nog zouden nagaan 
of hiervoor een aioart lid zou worden opgenomen, dan wel of 
een ander lid zou worden uitgebreid. 

Verduidelijkt werd nog, dat in de inleidende zin van 
art. 63 zowel de term "financer" (Italië) als •pöartioiper* 
(Duitsland en Frankrijk) beoogde te omvatten, zbv/el gehele 
als gedeeltelijke financiering. Eveneens werd "moins favo-
riséos (Duitsland) vervangen door "moins dévelopées". 

Europees_belang 

De inleidende Duitse zin bevatte een beperking tot 
"d'intérêt europeen", betrekking hebbende op'het gehele 
artikel; het oorspronkelijke ontwerp-artikel kende deze be
perking alleen in lid a. De heer Schmelzer steunde hierin 
de Duitse visie, aangezien een gemeenschappelijk Europees 
fonds ook slechts gemeenschappelijke Europese doeleinden 
zou moeten dienen. Ondanks zijn betrekkelijke vaagheid 
was voor een algemeen artikel dit criterium toch wel bruik
baar. Dienaangaande werd geen overeenstemming bereikt aan
gezien Italië' en Frankrijk zich voor de oude redactie uit
spraken. 

Garanties 

In het Franse voorstel was ook de mogelijkheid opgenomen, 
dat het Fonds garanties zou kunnen verlenen, hetgeen uiteraard 
de instelling van een garantiefonds inhoudt. Met het opnemen 
van deze mogelijkheid was iedereen het eens. 

Activité*s nouvelles 

De in het oude art. 63 sub c vermelde "activités nouvel
les" waren in het nieuwe Duitse voorstel niet genoemd. Er 
ontwikkelde zich een onduidelijke discussie waarin de Duitse 
woordvoerder trachtte aan te tonen, dat zulks onder zijn 
voorstel sub b viel; de voorzitter betwijfelde dit echter en 
stelde voor, dat de Duitse delegatie zich voor de tweede 
lezing nog nader op dit punt zou beraden. 

Procedure 

Over de wijze waarop projecten bij het Fonds moeten 
worden aangediend liepen"de meningen uiteen. Het rapport-
Spaak zwijgt hierover; Duitsland wilde dit door de regeringen 
of de Europese Commissie/Caten doen, Frankrijk door de rege
ringen die hier een centrale positie zouden moeten hebben, 
België eveneens, al zag Prof. van Tichelen een geleidelijke 
verschuiving naar de Europese Commissie, terwijl Italië' 
bovendien de ondernemingen een rechtstreeks initiatiefrecht 
wilde geven, eventueel met een veto-recht der betrokken 
nationale overheid. 

Men was het uiteindelijk eens met een formulering van 
de voorzitter volgens welke : "staten en Europese Commissie 
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(en voor Italië's ook ondernemingen) hebben initiatiefrecht* 
als echter de Europese Commissie of onderneming het initiatie: 
neemt heeft de betrokken staat een vetorecht; in alle geval
len geeft de Suronese Commissie haar visie; daarbij moet nog 
worden nagegaan of deze procedure na een bepaalde termijn 
moet worden veranderd." Met betrekking tot het veto-recht 
hield Nederland zijn positie open . 
Lid 2 j[Italiaanse voorstel^ 

Italië wilde het fonds tot leidraad geven te streven naa 
herstel van het evenwicht op de kapitaalmarkt. De huidige 
ontwikkeling was immers zodanig, dat steeds meer kapitaal naa 
de ontwikkelde landen stroomde en steeds minder naar de be
hoeftige landen. Bovendien is kapitaal zo mobiel, dat er 
door snel wegtrekken of toevloeien van kapitaal vooral in de 
werknemers-sector ernstige.dislocaties kunnen optreden. Er 
zouden voor het Fonds derhalve regels dienen te zijn om dit 
tegen te gaan. 

Uit de redactie blijkt, dat dan in feite de Conseil de 
prioriteiten vaststelt. Van. Duitse zijde was tegen het Ita
liaanse voorstel bezwaar omdat deze methode te star was en 
het verdrag niet voor ieder geval een bepaling kon bevatten; 
van Franse zijde werd opgemerkt, dat de organen van het Fonds 
zich eveneens door de algemene economische toestand moeten 
laten leiden, terwijl België art. 63 20 kort mogelijk wilde 
redigeren, alleen doelstellingen, en de uitwerking in het 
statuut. 

De Nederlandse woordvoerder herinnerde aan het dualisme 
- enerzijds handhaving monetair evenwicht en anderzijds vrij 
kapitaalverkeer - waarop hij had gewezen bij de behandeling 
van het kapitaalverkeer; met betrekking tot de operaties van 
h e t Fonds ware de visie van Nederland op een clauses de sauve 
garde-stelsel eveneens van toepassing; dit was nu eenmaal de 
consequentie van het ontbreken van een gemeenschappelijk 
monetair systeem. 

Besloten werd het Italiaanse voorstel en de visie der 
verschillende delegaties in de notulen op te nemen voor de 
tweede lezing. 

ARTIKEL_64 
Aanvullende stortingen 

Eon uitvoerige discussie ontwikkelde zich over do vraag 
of de/Landen behalve de storting op het basis-kapitaal nog 
aanvullende stortingen zouden moeten verrichten; 

De Duitse visie was neergelegd in de art. 4 en 5 van het 
ontwerp-statuut (Mar.Com.51) en werd verder toegelicht door 
de Duitse woordvoerder; zij kwam in het kort hierop neer. Er 
worde vastgesteld een basis-kapitaal, i.c« $ 1 milliard, 
daarvan storten, volgens een bepaalde sleutel, de staten 
20%. Deze 20$ dienen om het Fonds geldmiddelen te verschaf
fen voor zijn aanvangooperaties. De resterende 80$ dienen 
slechts als garantie, zij kunnen slechts worden opgevraagd 
indien h e t Fonds zijn verplichtingen tegenover zijn geld-
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gevers niet zou kunnen nakomen. Deze 80$ zijn de garantie 
waarop het Fonds ap de internationale kapitaalmarkt kas 
lenen. Het Fonds moet n . 1 . een zo hoog mogelijke crediet-
standing hebben, juist ten opzichte van derde landen, wier 
kapitaalvoorraad'men wil aanboren. Heeft het Fonds te weinig 
contante middelen dan moet niet worden geput uit de 80$ , 
waardoor de externe credietmogelijkheid wordt aangetast, 
maar dan zou het basiskapitaal moeten worden verhoogd, weder
om op 20-80 grondslag. Hierdoor wordt de liquiditeit van het 
Fonds verhoogd (met de aanvullende 20$) én de mogelijkheid 
tot verdere leningen (met de nieuwe 80$ als garantiebasis). 
Teneinde echter deze verhoging van het basiskapitaal niet 
lichtvaardig te doen geschieden, wordt unanimiteit geëist 
voor een zodanig besluit. 

Hiertegen over stonden Frankrijk en vooral Itali' 
Frankrijk met een nieuw ontwerp-artikel (MAE 321) en italiè' 
dat zich op het rapport-Spaak baseerde. Beiden wilden aan
vullende stortingen waarbij Italiè' er op wees, dat in perio
den van laagconjunctuur behoefte was aan kapitaal voor'b.v. 
verhoogde overheidsuitgaven en dat zodanige middelen dan niet 
op de gewone kapitaalmarkt te vinden waren, daarom was de 
aanvullingsplicht essentieel. 

De langdurige discussie leidde er niet toe, dat de 
standpunten dichter bijeen kwamen« 

Organen 

Het Duitse ontwerp—statuut voorzag, in afwijking van het 
oude ontwerp-artikel, drie organen voor het Fonds % 

a. een Raad van Gouverneurs, 
b. eem Directorium, 
c een Executieve. 

De Duitse woordvoerder lichtte toe, dat de Raad van 
Gouverneurs was gezien als een orgaan dat slechts de heel 
principiële kwesties behandelt; hij zou niet meer dan eens 
per jaar bijeen behoeven te komen. Deze gouverneurs zouden 
de Ministers van Fianciè'n kunnen zijn. In ieder geval zouden 
de gouverneurs door de staten moeten worden benoemd. 

Het Directorium is het orgaan dat be slist over credieten 
etc. en dat geacht wordt ca 1 a 2 maal per maand bijeen te 
komen. Het Directorium zou in principe moeten bestaan uit 
personen uit de bankierswereld, die door de staten moeten 
worden aangewezen. 

De. Executieve is het dagelijks apparaat van het Fonds; 
het bereidt' dë gevallen ter beslissing door het Directorium 
voor, maar heeft zelf geen enkele beslissingsbevoegdheid. 

De Europese Commissie heeft in de Duitse visie zitting 
in de Raad van Gouverneurs en in het Directorium, echter net 
slechts raadgevende stem. Deze coördinatie leek nodig, maar 
meer dan raadgevend kan de Europese Commissie niet zijn, omdat 
het Fonds eigen verantwoordelijkheid heeft en binnen het 

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



kader van zijn zakelijke politiek vrij moet kunnen oordelen 
en beslissen. Deze verantwoordelijkheid en de procedure 

moeten duidelijk en consequent vastliggen. Bovendien zijn het 
de staten die de middelen fourneren. 

Prof, van Tichelen had begrip voor de Duitse gedachten-
gang ,~daï~^ë~öTg^nërr^7En het Fonds een redelijke mate van 
onafhankelijkheid moeten hebben, maar hij vjoeg zich af cf 
dit principe niet te ver was doorgevoerd. Zou toch niet b.v. 
de Conseil een zekere positie moeten hebben ? 

De Franse woordvoerder kon het Duitse voorstel nog niet 
helemaal overzien, maa.r achtte de verhouding Gouverneurs-
Directorium toch wel onduidelijk, met name de stemmenweging 
wél bij de Raad van Gouverneurs en niet bij het Directorium, 
terwijl toch de leden van beide door de staten worden benoemd. 
Ook vond hij het vreemd, dat waar Duitsland bancaire beoorde
ling eiste de beslissing over leningen door het Directorium 
werd genomen, een orgaan wiens leden benoemd worden door de 
regeringen. Ook zou hij de mogelijkheid willei, zien, dat de 
Executieve beslissingen kon nemen, desnoods binnen strikte 
richtlijnen van het Directorium. (Dit stuitte op het Duitse 
bezwaar, dat dan een beslissing zou worden genomen door een 
administratief orgaan. In de Duitse visie is de Executieve 
bepaald niet méér dan een voorbereidend orgaan). 

De heer Schmelzer merkte op, dat toch de Europese Com
missie een aantal taken en verantwoordelijkheden heeft voor 
de juiste functionering van de gemeenschappelijke markt .Moet 
dit principe geen consequenties hebben voor de rol die de 
Europese Commissie met betrekking tot het investeringsfonds 
vervult ? Ook al heeft de Nederlandse delegatie nog geen defi
nitieve instructies zij moge. het probleemyih overweging.geven. 

De Duitse woordvoerder gaf hierop een korte herhaling 
van zijn reeds eerder gegeven uiteenzetting. 

St emm e nweging 

Het was de vraag of in de organen van het Fonds de leden 
stemmen zouden hebben naar rato van de bijdrage van hun land. 

De Italiaanse woordvoerder onderstreepte het belang van 
een waarborg, dat de politiek van het Fonds niet zou afwijken 
van de algemene politiek der gemeenschap. Hij achtte voorts 
de stemmenweging in het Directorium misplaatst omdat dat 
vakmensen zijn, die op zakelijke gronden beslissen en niet 
naar het gewicht van ingebracht kapitaal. Overigens achtte 
hij behandeling van het vraagstuk van de ponderatio nu prae-
matuur omdat de gehele samenstelling der organen nog niet 
vaststond. 

De Franse woordvoerder achtte het eveneens praematuur 
maar om een i.ndere reden n.1. omdat de ponderatie in de 
Conseil ook nog niet geregeld was. Wel stelde hij ten aanzien 
van de Europese Commissie een méér dan raadgevende positie 
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voor, maar dit zou geen paritaire positie mogen worden, want 
dan werd niet voldoende rekening gehouden met het feit, dat 
het de staten zijn, die de middelen verschaffen. Alhoewel 
Frankrijk in de opzet van het verdrag zeker een belangrijke 
positie ziet voor de Europese Commissie, ligt dit met bexrek-
king tot het Fonds iets anders. Spreker stelde derhalve het 
volgende voor. Volgens het Duitse systeem (art. 11 ontwerp
statuut) krijgt iedere staat 50 stemmen + 1 stem voor ieder 
millioen dollars, dat hij fourneert. Boven dit totaal van 
1300 stemmen zouden aan de Europese Commissie 300 stemmen 
worden gegeven, een gelijk aantal dus als het totaal van het 
basis-quotum der zes landen gezamenlijk. 

Ofschoon Prof, van Tichelen nog geen definitieve opinie 
had vond hij het een wonderlijke constructie de Europese 
Commissie een nevengeschikte positie te geven; z.i. was de 
plaats der Europese Commissie van geheel andere, meer boven
geschikte, aard. Hij was het er mee eens, dat de onafhanke
lijkheid van de organen van het Fonds zou moeten worden ge
garandeerd, doch desondanks zou er een mogelijkheid moeten 
zijn van appèl, in zeer bijzondere gevallen, op de Conseil, 
maar liever nog op de Europese Commissie, 

.Credietpolitiek van het Fonds. 

Als basis voor de discussies werden genomen de in het 
Duitse ontwerp-Statuut vervatte artikelen 17 (lid I en II), 
18 (lid I en II), 19 (punt 1 en 4) en 21. Het was de bedoe
ling slechts over principes te spreken; daartoe leek het vol 
doende de discussie tot de genoemde artikelen te beperken. 

Artikel 17, lid I en II. 

Nadat door de Duitse delegatie was toegelicht, dat "la 
mobilisation simultanee de' ca'pitaux additionnels par 1'em-
prunteur ..." niet als een starre verplichting was te be
schouwing - Italië wilde n.1. exclusieve credietverlening 
door het Fonds ook zien mogelijk gemaakt - was men het met 
lid I eens. 

Over de mogelijkheid van garantieverlening door het 
Fonds was men het al eerder eens geworden; dit zou echter nc, 
in de artikelen moeten worden opgenomen. 

Ad lid II wilde de Italiaanse gedelegeerde een soepeler 
redactie in dier voege, dat ook andere dan de Staat zich ga
rant zouden kunnen stellen. Daarmede was men accoord. 

Artikel 18, lid I en II. 

De Italiaanse afgevaardigde achtte lid I onvolledig. Er 
was niet vermeld in welk tijdvak de 10$ reserve zou moeten 
worden gevormd; evenmin was de vraag beantwoord, of het 
Fonds winst mag maken. De voorzitter voegde er aan toe, dat 
ook de vraag, welke rente het grondkapitaal zou dragen, nog 
open was. 

De Franse gedelegeerde meende, dat in het artikel niet 
zozeer cijfers moesten worden genoemd, maar dat het veeleer 
regelen zou moeten geven met betrekking tot de competentie 
van de organen en de Conseil. 
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De Duitse woordvoerder verklaarde, dat het niet in de 
bedoeling lag, dat het Fonds goon winst zou maken; indien dit 
verschijnsel in de practijk zich echter voordeed, dan zou met 
deze baten het reservefonds moeten worden aangevuld en wat 
daarop over zou schieten, kon dienen voor verdere credietver-
lenin^. Een tijdschema voor vorming van het reservefonds 
achtte hij moeilijk doorvoerbaar, omdat moeilijk van te vo
ren viel vast te stellen, hoe precies de baten van het Fonds 
zich zouden ontwikkelen. 

Besloten werd voorts, dat het principe in de eerste zin 
van lid I uitgedrukt, later zou worden besproken tegelijk met 
het Italiaanse standpunt over de egaliserende taak van het 
Fonds op de kapitaalmarkt. 
Artikel 19, punt 1 en 4. 

Over punt 1 was men het algemeen eens. 
Punt 4 bevat 2 elementen; de credieten moeten; 

a. of nuttig zijn in algemeen economische zin (het woord 
''nationale" vervalt; zijnde een onjuiste weergave van 
"volkswirtsch^ftlich" ); dan zou dus nog een rentedrager 
moeten worden gevonden; dit zouden de in wel alle 6 lan
den bestaande Herstelbanken e.d. kunnen zijn; 

b. rendabel zijn in bedrijfseconomische zin. 
Ook hiertegen bestonden geen bezwaren. 
Ad punt 7 werd nog verduidelijkt, dat hier de mogelijk

heid was voorzien, dat de geldnemer waardepapieren zou ver
strekken, met welke als onderpand het Fonds verder gelden 
zou kunnen opnemen. 
Artikel 21. 

Met lid I was men uiteraard accoord. Ad lid II merkte de 
Duitse woordvoerder (Von Boeckh) op, dat de meeste landen wet
telijke regelingen op dit gebied hebben, die een eraissiever-
gunning vereisen, alvorens een beroep op de kapitaalmarkt kan 
worden gedaan. De ratio van deze wettelijke regelingen is 1 £ 
het scheppen van een waarborg voor de geldgevers en 2£ de 
Staat ruimte te laten voor zijn eigen behoeften. (Deze opmer
king is^zeer interessant in vergelijking met het standpunt van 
Prof. Muller-Armack ten aanzien van de Nederlandse uiteenzet
ting bij de artikelen van het kapitaalverkeer . (Vide weekver-
slag N2 8, blz. 18). 

Het Fonds zou zich in principe hieraan moeten aanpassen, 
doch in zoverre krijgt het een bijzonderepositie, dat de 
Staten slechts emissies zouden mogen weigjen "pour des raisons 
importantes". 

Door de andere delegaties werden over artikel 21 geen 
opmerkingen gemaakt. 
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Enkele _vragen_mct_betrekking_tot_het_Investeringsfonde 
De Nederlandse woordvoerder zou in de betrokken werk

groep in ieder geval een voorlopig standpunt moeten hebben 
over de volgende (tijdens de discussie gerezen) vragen : 
1) Welke projecten komen voor financiering in aanmerking; 

moet er in de prioriteiten een volgorde zijn ? 
a. Geldt dit in het algemeen of in het bijzonder 

projecten die van Europees belang zijn ? 
2) Door wie worden de projecten voorgesteld s de regeringen, 

de Europese Commissie, het Eonds of de ondernemingen ? 
3) Hoe groot moet de omvang van het basis kap i taal zijn ? 

a. Hoe moet de verhouding tussen gestort deel en 
garantiedeel zijn ? 

b. V/elke procedure is vereist voor uitbreiding van 
het basiskapitaal ? 

4) Moet er een mogelijkheid zijn van suppletoire stor
tingen; zo ja, welke institutionele regelingen moeten 
hiervoor gelden ? 

5) Uit welke organen moet het fonds bestaan ? 
Welke positie moet de Conseil en/of Europese Commissie 
hebben ? 

6) Is ponderatie van stemmen vereist bij de organen van 
het fonds; bij welke organen en hoe moet de ponderatie 
plaats vinden ? 

7) Moet de credietverlening van het fonds alleen supplemen
tair zijn of ook principaal ? 
Moet bij iedere credietverlening het crediet door 
staat of andere organisatie worden gegarandeerd ? 

8) Moeten credieten alleen worden verleend onder normale 
marktcondities ? 

9) Mag het fonds winst maken en zo ja, wat voor bestemming 
dient deze winst te krijgen ? 

10) Moet er een reservefonds worden gevormd en hoe hoog dient 
deze reserve te zijn ? 

11) Mogen door het fonds subsidies worden verleend ? 
a. principaal ? 
b. met betrekking tot de rente ? 
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R E A B A P I A T I E J? O N D 5. 
Algemeen. • v 

Besloten werd, dat eerst alle landen hun algemene standpunt 
te kennen zouden geven, voordat tot eventuele verdere bespreking 
van de afzonderlijke artikelen werd overgegaan. De Duitse woord
voerder kondigde een document aan (MAE 336) en gaf vervolgens eer-
uiteenzetting over het Duitse standpunt. Duitsland stelt een aan
tal wijzigingen voor in de ontwerp-artikelen van de volgende 
strekking : 
1. De activiteit van het fonds zou vooral gericht moeten zijn op 

die sectoren, die werkelijk productief zijn. 
2. De uitkering van het fonds zou beperkt moeten blijven tot de 

kosten voor herscholing en verplaatsing. 
3. Er wordt geen causaliteit geëist. 
4. Het readaptatiefonds zal alleen werken gedurende de overgangs

periode . 
5. Er bestaat geen recht op uitkering; de Conseil zal ieder jaar 

beslissen over de hoogte van het fondsbudget. 
De heer von Boeckh lichtte toe, dat als belangrijkste verande
ring in het vroegere Duitse standpunt het wegvallen van de cau
saliteit is te beschouwen. 
Men heeft afgezien van de daaraan verbonden moeizame bewijs

voering, mede ook om een al te grote bureaucratie te vermijden. 
Spreker achtte dit toch wel een aanmerkelijke verruiming van de 
activiteit van het fonds. Zij zou echter alleen acceptabel kunnen 
zijn, indien daartegenover het aantal categorieën van gevallen 
beperkt zou blijven. Duitsland achtte deze beperking noodzakelijk 
om te garanderen, dat geen ongezonde posities te lang zouden blij
ven voortbestaan. Spreker lichtte toe, dat de ratio van deze cate-
gorieënbeperking was, dat de primaire verantwoordelijkheid voor 
werkloosheid e.d. bij de ledenstaten lag. Dit was nu ook zo en er 
was geen reden om van dit principe af te wijken. Aangezien echter 
door het instellen van een gemeenschappelijke markt ongetwijfeld 
consequenties op werknemersterrein zouden optreden, was het lo
gisch daarvoor bepaalde maatregelen te voorzien. Hij achtte het 
zeker mogelijk, dat een gezonde samenwerking tussen de staten en 
het readaptatiefonds zich zou kunnen ontwikkelen. 

Met betrekking tot het jaarlijkse budget merkte hij nog op, 
dat dit vooral daarom met redelijke nauwkeurigheid zou zijn vast 
te stellen, omdat er geen recht op uitkering bestaat, doch ieder 
jaar de Ministers een schatting zullen maken van de vermoedelijke 
kosten. Een eventueel tekort zou dan via een aanvullend budget 
kunnen worden opgevangen, terwijl overschotten naar het volgende 
jaar zouden kunnen worden overgeschreven. 

De Nederlandse woordvoerder deelde daarna mede, dat Nederland 
zich in grote trekken wel op het rapport-Spaak wilde baseren. Daar 
om kon Nederland zich verenigen met artikel 68, al heeft het daar 
dan ook enkele amendementen. Nederland zou de specificatie van de 
3 gevallen in artikel 68, lid 1 , genoemd, door de Europese Commis
sie nader willen laten uitwerken. 

Verder acht Nederland het bezwaarlijk de "1ü%-10 man" rege
ling op te nemen, omdat deze regeling in vele gevallen niet afdoen
de is. Er zijn immers vele bedrijven met name in de landbouw, die 
ver ten achter blijven bij de in dit systeem vereiste 100 man 
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personeelsbezetting. Op dit punt stelde de Nederlandse woordvoor-
der voor aan de Europese Commissie over te laten een algemene re
geling te ontwerpen, waarin voor elke categorie van bedrijven wordt 
vastgelegd, welke omvang de werkloosheid van een onderneming moet 
hebben, opdat uitkering uit het fonds kan worden verleend. 

Ad artikel 69 was de Nederlandse mening, evenals de Duitse, 
dat dit artikel zou moeten worden geschrapt. 

De Italiaanse woordvoerder merkte vervolgens op, dat ook Ita
lië het rapport-Spaak in het algemeen acceptabel vindt, maar dat 
in het systeem-Spaak ook nog een aantal punten open zijn gebleven. 
Naar de Italiaanse mening heeft het fonds primair een sociale taak. 
Dat het fonds zich mede richt op productieve doeleinden vond hij 
een loffelijk streven, maar het sociale aspect diende te prevaleren. 
Volgens het Duitse systeem zijn ex blijkbaar 2 categorieën van werk • 
lozen, n.1. de categorie, die wordt omgeschoold of kan worden over
geplaatst en de categorie, die blijkbaar aan de hongerdood wordt 
prijsgegeven! 

Wat de artikelen betreft merkte hij ad artikel 68 op, dat de 
50% regeling niet zo strikt in het verdrag diende te worden opgeno
men; Italië zag hier liever een mogelijkheid tot differentiatie op
genomen. Ad artikel 69 was hij van mening, dat de termijn van 4 tot 
6 maanden veel te lang was. Een arbeider, die werkloos wordt, kan 
geen 4 maanden wachten met verder leven. 

De Belgische gedelegeerde deelde mede eveneens de principes 
van het rapport-Spaak te kunnen aanvaarden, niet alleen in techni
sche zin, maar ook in psychologisch opzicht. Uiteraard zal tekstu
eel nog hier en daar aan de artikelen moeten worden gewijzigd. Twee 
punten wilde hij nu reeds met name noemen. Ten eerste achtte hij de 
huidige organisatorische opzet te bureaucratisch; de tekst zou niet 
moeten leiden tot beheersconflieten. Ten tweede had hij eveneens 
bezwaar tegen het scheppen van de twee, reeds door Italië genoemde, 
categorieën van werklozen. 

De Eranse afgevaardigde erkende eveneens de principes van het 
rapport-Spaak, al achtte hij het rapport onduidelijk voor wat be
treft de uitwerking. Ook hij erkende het psychologisch aspect, 
reeds door Prof. van Tichelen genoemd. Bovendien wenste hij de ze
delijke waarde van het readaptatiefonds te onderstrepen, omdat het 
fonds c a . de sociale inhoud van de marché commun is. Het sou een 
pijnlijk effect geven, wanneer men geheel of ten dele terug zou ko
men op wat er in het rapport-Spaak was voorgesteld. Daarnaast acht
te hij het financieringsprobleem van groot belang. Op dit punt zal 
de procedure-Spaak nader moeten worden uitgewerkt. Hij wees er ver
volgens op, dat vermeden moest worden reeds in de beginfase al te 
hoge eisen te stellen aan het rapport-Spaakr*«*t*/>êmtmf^A, 

De Lux e ra burg s e vertegenwoordiger verklaarde geen algemene op
merkingen te hebben. 

De Voorzitter constateerde dat dus, behalve Duitsland, alle 
delegaties zich in het algemeen op het rapport-Spaak baseerden. 
Hij stelde voor nu de ontwerp-artikelen te gaan behandelen. 
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Een uitgebreide discussie ontwikkelde zich over het pro
bleem hoe een aantal specifieke sectoren, met in het algemeen 
weinig arbeidskrachten, in het artikel moesten worden omschre
ven, zoals landbouw, middenstand, vervoersondernemingen e.d. 

De heer öchmelzer kon ermee accoord gaan, dat de uit
werking door de Europese Commissie zou geschieden in de uit
voeringsmaatregelen; dit zou hetzij in art. 68 hetzij in art. 
73 kunnen worden geregeld. Vel zou in art. 68 in ieder geval 
het principe moeten worden opgenomen; anders was dit artikel 
voor de betrokken sectoren te onzeker. 

Ook Prof, van Tichelen leek het onredelijk de indruk te 
wekken alsof alleen iets voor de grotere bedrijven zou worden 
gedaan, v/ellicht zou men kortweg kunnen bepalen, dat de staten 
50$ gerestitueerd krijgen van alle uitgaven die zij, vanaf 
de inwerkingtreding van het verdrag, voor herscholing en ver
plaatsing van arbeidskrachten hebben gedaan. Het regelen in 
de uitvoeringsbepalingen zou - ook de Duitse woordvoerder 
beaamde dit - tot een enorme bureaucratie en hoge administra
tieve kosten leiden. 

De Duitse woordvoerder gaf toe, dat voor deze "stâ &n**̂  
iets moeé-worden gedaan; hij had dienaangaande nog geen con
crete ideëen. Men diende echter te bedenken, dat juist in 
deze sectoren, behalve misschien in de landbouw, de bedrijven 
veelal een slechts, locaal karakter hebben, zodat de uitwer
king van de marche commun meestal weinig voelbaar zal zijn. 

De Franse afgevaardigde achtte het artikel in zijn hui
dige vorm bruikbaar; alleen zou er nog aan moeten worden toe
gevoegd, dat geen discriminatie tussen de sectoren mag plaats
vinden. 

Aangezien het niet mogelijk bleek a 1'instant een formu
lering te vinden werd besloten de huidige redactie voorlopig 
te handhaven, met uitdrukkelijke vermelding van de Nederlandse 
reserve. 

Artikel 68, laatste lid (Duits ontwerp) 
Aanvankelijk bestond zeer veel tegenkanting tegen de hier 

geformuleerde Duitse eis, dat de nieuwe occupatie duurzaam en 
productief diende te zijn; toen de Duitse woordvoerder echter 
toelichtte, dat dit slechts "zo goed mogelijk" betekende en 
dat bovendien de staten dit zelf zouden beoordelen, waren de 
bezwaren opgeheven, al bleef de vraag bestaan welk doel en 
nut een dergelijke vj^kieüifig dan had. 

De Fransman gaf vervolgens als zijn opinie te kennen, dat 
nu men blijkbaar het causaliteitsbeginsel had laten varen er 
voor diende te zorgen, dat in elk geval de werkelijk causale 
gevallen met prioriteit zouden worden behandeld. Deze priori
teit diende te worden opgenomen in artikel 66. 
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De heer Schmelzer merkte op, dat daartoe eerst de 
vraag zou moeten zijn beantwoord of het Fonds jaarlijks 
over een vast bedrag beschikt, dan wel of de gebleken 
noodzakelijke uitgaven volgens een bepaalde sleutel 
zouden worden omgeslagen. 

De v oorzitter beaamde dit en releveerde, dat vol
gens het Rapport-Spaak de kusten krachtens ontwerp-
artikel 68, § 1 en § 2 automatisch moeten worden ge
fourneerd; in § 3 moet eerst de Conseil beslissen. In 
de Duitse visie wil men ieder automatisme uitbannen, 
ook al wil men dan ieder jaar de Gonseil zo reëel moge
lijk het budget laten vaststellen. Er zou toch een ver
plichting moeten zijn of een neutrale instantie die vast
stelt. (De Duitse woordvoerder zag een garantie daarin 
dat de Ministers toch ook verantwoordelijkheid voor 
de marche commun hebben.) 

Prof, van Tichelen stelde voor, het eerste jaar 
een vaste som in het verdrag op te nemen, als een zeker 
verhoudingsbedrag. De volgende jaren zou dan naar 
gebleken behoefte dit bedrag kunnen worden veranderd. 

De Franse woordvoerder zou in het algemeen zijn 
visie nog op schrift geven; overigens achtte ook hij 
een strikte verplichting voor de. Conseil noodzakelijk; 
ook moest de mogelijkheid bestaan een bedrag voor een 
bepaald doel vast te leggen. 

Wat ontwerp-artikel 67 betreft s de daar aangegeven 
berekeningssleutel leek hem in de praktijk bijzonder 
moeilijk; beter ware de contributie te koppelen aan 
de som der directe lonen. 

De voorzitter stelde voor, eerst de schriftelijke 
Franse voorstellen af te wachten en vervolgens een 
synopsis op te stellen van de Franse en Duitse voor
stellen. 

De verdere discussie over de readaptatieartikelen 
zal plaatsvinden op 2 oktober 1smiddags. 
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De Voorzitter stelde het volgende werkprogramma voor : 
1 oktober herbehandeling van artikelen over . 

het binnentarief, het buitentarief 
. en de contin enten 

2/3 oktober landbouw 
1 0 / 1 2 oktober algemene en specifieke distorsies, 

clauses de sauvegarde 
1 5 / 2 0 oktober (beperkte werkgroep) 

Herziening van door Secretariaat op 
te stellen tableaux synoptiques over 
de eerste lezing 

vanaf 22 oktober Begin 2s lezing. 

tiet betrekking tot de werkgroep voor 1 5 - 2 0 oktober 
stelde de voorzitter vóór 1 persoon per delegatie, bij voor
keur de woordvoerder Harehé Commun, eventueel^bijgestaan door 
hoogstens 1 assistent. 

Ten aanzien van het begintijdstip der 2e lezing maakte 
de Nederlandse woordvoerder bezwaar; Nederland zou ten 
minste 2 weken tussenpoos willen hebben, tussen 1e en 2e le
zing; een redelijke tussenruimte zou de 2e lezing ook aan
merkelijk vruchtbaarder maken. vSteun voor dit voorstel kwam 
van Luxemburg en zwakjes ook van Duitsland, terwijl België 
aandrong op een kortere periode; de Belgische woordvoerder 
verzocht bovendien de tableaux synoptiques enigszins soepel 
te redigeren., opdat niet de landen in een al te starre uit
gangspositie voor de 2e lezing zouden worden gemanoeuvreerd. 

Het ligt in de bedoeling van de Voorzitter over het In
vesteringsfonds een samenvattende notitie te maken, op basis 
van de gehouden discussies. Aangezien bovendien een groot 
aantal technische punten nog nader moeten worden besproken, 
zal hij in^zijn notitie tevens vervatten een voorstel aan de 
chefs de délégation tot instelling van een beperkte werkgroep. 
In zijn notitie zal hij ook al een aantal richtlijnen voor
stellen, welke de werkgroep tot leidraad kunnen dienen. De 
notitie zal begin volgende week aan de delegaties worden 
ter hand gesteld; in de vergadering van de chefs de déléga
tion van 4 oktober zon dan een beslissing kunnen worden ge
nomen. Valt deze beslissing in gunstige zin, dan zou de 
werkgroep op 8 oktober kunnen beginnen. Men was het er over 
eens, dat haar een termijn zou moeten worden gestold van ten 
hoogste 14 dagen. Omtrent de bezetting van de voorzitters-
plaats is nog niet gesproken. 
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Groep ad hoe voor douanevraagstukken 

De groep voor de douane-problemen heeft haat werk
zaamheden betreffende_.de opstelling van een lijst van 
ca 1500 sub-posten beëindigd en heeft een aanvang 
gemaakt me}r de bespreking van het door haar aan de 
werkgroep voor de gemeenschappelijke markt uit te brengen 
rapport. 

Het ligt in de bedoeling van de groep, naast een 
opsomming v^n de bij de werkzaamheden gebleken moeilijk
heden, deze op bepaalde punten aan te vullen met sugges
ties inzake een mogelijke oplossing. 

Waarschijnlijk zal dit rapport tezamen met de daar
aan ten grondslag liggende berekeningen ongeveer 3 oktober 
a.s. aan de werkgroep voor de gemeenschappelijke kunnen 
worden aangeboden. 
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Euratom-C ommissie 

In de verslagperiode zijn twee onderwerpen van belang 
behandeld, t.w. 1) de regelingen van de verdragsartikelen^ 
over de verstrekking van licenties en de uitwisseling van 
niet gepatenteerde know how en 2) een gedachtenwisseling 
over het voorzieningsmonopolie en de daarmee gekop-pelde° 
controle. 

Het eerste gedeelte van het eerste onderwerp ?/as gedu
rende de twee werkweken reeds door de experts in klein comité 
voorbereid en het uitgebrachte (restreint) document MAE 330 
bevatte tekstvoorstellen voor de artikelen 9 t/m 13 van 
hoofdstuk II. Op de meeste punten kon de complete groep het 
onderling, zij het met enige amendering, wel eens worden. 

Op één punt echter, de eventueel te verlenen dwanglicen
ties aan geïnteresseerde (buiten de Commissie) in Euratom-
gebied in geval van onvoldoende toepassing van het betrokken 
patent, bleven de meningen sterk divergeren. Van Duitse zijde 
volhardde men in de wens om deze zaak supranationaal te 
regelen d.w.z. niet aan de nationale rechtspraak te onder
werpen (zie hun declaratie vervat in doe. MAE 333 restreint). 
Het betreffende concept-artikel 11 sub 3) bleef echter als 
."voorlopig" gehandhaafd. 

Van Franse en Nederlandse zijde waren de experts van 
mening, dat een regeling van dit soort dwanglicenties in 
het verdrag niet alleen overbodig zou zijn, maar zelfs onge
wenst of gevaarlijk. Een gemeenschappelijke reserve werd ge
formuleerd in doe. Eur. 4 0 , waarin het argument v/erd gebruikt 
dat men het twijfelachtig achtte of een supranationale pro
cedure wel in overeenstemming gebracht zou kunnen worden 
met de verplichtingen, voortvloeiende uit de Conventie van 
Parijs. Ten aanzien van een voorbehoud had de Franse expert 
een zeer strikte instructie ontvangen. Afgesproken werd, dat 
de landen, d.w.z. in het bijzonder Duitsland", Nederland en 
Frankrijk 14 dagen de tijd kregen om de zaak thuis rustig 
door te spreken, zodat van hun antwoord de handhaving van 
bovengenoemde paragraaf afhangt. Opgemerkt moge v/orden, dat 
deze zaak voor ons zeer waarschijnlijk (en ook voor andere 
landen) een wijziging van de nationale octrooiwetgeving 
nodig zal maken, terwijl het Duitse systeem van supranatio
nale behandeling voor de Italianen zelfs een Grondwetswij
ziging zou vereisen. * 

De artikelen over de uitwisseling van niet-gepatenteerde 
know how, zoals deze zijn vervat in doe. Eur. 39 > werden 
met enkele amendementen, grotendeels geaccepteerd» Enkele 
openstaande punten zullen later worden bekeken, zoals een 
regeling voor de inbreng van know how, op bilaterale basis 
verkregen uit dorde landen en verder ook het vinden van een 
goede definitie voor de instellingen en bedrijven in Suratom-
gebied, welke als beneficiënten in de pool zullen worden 
geaccepteerd. 
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Bij de eerste bespreking van het voorzieningsmonoriolie 
en de daarmee verbonden controle bleken de Duitsers, zoals 
werd verwacht, geheel geisoleerd te staan. Conform een af
spraak gemaakt tijdens de groepsvergadering te Parijs, zOuden 
de Duitsers hun ideëai formuleren in een document, hetwelk in 
doe. Eur, 33 geschiedde. De Duitse gedachte om aan het 
agentschap (op economische gronden) de vorm van een coöpera
tieve in- en verkoopvereniging te verlenen, waarmee men 
desgewenst, dus zonder enige dwang, zaken zou kunnen doen, 
werd vanzelfsprekend sterk bestreden. Van Nederlandse zijde 
werd de aanval geopend met een betoog, dat in het kort op 
het volgende neerkwam. De verplichting van de verbruiker 
tot aankoop van grondstoffen via het agentschap en het 
voorkeursrecht van het agentschap voor aankoop van grond
stoffen bij de producenten zijn twee onverbrekelijk gekop
pelde zaken. Men kan onmogelijk de verbruikers vrij laten 
en de producenten binden. In het Duitse cb cument wordt zulks 
wél voorgesteld. Ter illustratie moge dienen, dat de Neder1-
landse voorziening bij verdrag met de V.S. voor de komende 
tien jaar is gedekt. Zou er geen dwang bestaan via het 
agentschap te kopen, dan zou Nederland geen enkele interesse 
hebben, om zulks vrijwillig te doen. Het agentschap zou 
hierdoor geen enkel bestaansrecht hebben. 

De Duitse gedachtengang bevat nog andere inconsequen
ties ; indien het agentschap niet op commerciële basis zou 
mogen werken, wie zou dan aan zulk ; een "coöperatie" zonder 
duidelijk bestaansrecht de financiële middelen willen ver
staken voor het financieren van stocks en het afdekken van 
een eventueel exploitatieverlies ? En-verder ; indien de 
Duitsers, evenals de andere landen, waarde hechten aan de 
bevordering van de grondstoffenproductie binnen Euratom, 
dan zullen zij hiervoor offers moeten brengen en een agent
schap met monopolies moeten aanvaarden, hetwelk als besten
dige koper kan optreden. Als zij geheel vrij willen blijven 
en geen offers wensen te brengen, wordt aan de Euratom-
samenwerking het meest essentiële punt ontnomen. Bovendien 
is de Duitse gedachtengang kortzichtig, want hoe zou een 
goede voorziening op lange termijn met grondstoffen, ook in 
tijden van schaarste kunnen worden gewaarborgd zonder mono
polie ? Hoe zou het agentschap ocit bufferstocks kunnen 
aanleggen ? Tenslotte werd nog gesuggereerd, dat de Amerika
nen, naar mag worden verwacht, geenszins bereid zullen worden 
gevonden hun 'bilaterale grondstof-verplichtingen op Euratom 
over te dragen, indien er binnen Euratom geen waterdicht 
bevoorradings- en controlesysteem zou zijn gecreëerd. 

Van Belgische zijde stemde men met dit betoog in, men 
stelde verder, dat liet Duitse controlesysteem best goed zou 
kunnen werken, doch dat er niet in eerste instantie om gaat 
een goed controlesysteem op- te bouwen, doch dat men, uit
gaande van een goed voorzieningssysteem een goed controle
systeem daarop moet enten. 

Verder is de commerciële vrijheid een prachtig bezit, 
die echter zou moeten worden geofferd, indien men een goede 
long-term voorziening zonder discriminatie tegen stabiele 
prijzen wenst. De prijzen zouden, zonder hecht monopolie, 
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in feite de prijzen zijn waartegen de V.S., Canada en het 
V.K. wensen aan te bieden, dus onstabiel. Wat zou er van 
stabiele graanprijzen terecht komen indien er geen inter
nationale samenwerking was en Canada de wereldmarkt zou 
domineren ? 

Van Franse zijde voelde men zich door de redactie van 
art. 8 van het Duitse voorzieningsstuk onaangenaam aange
daan. Het bevat een duidelijk blijk van wantrouwen, hetwelk 
niet strookt met inhoud en karakter van het op te stellen 
verdrag. Bovendien zou het betekenen, dat, in tegenstelling 
tot Frankrijk, Duitsland in een geconcöfcionneerde positie 
zou komen. 

Indien de Duitsers zo bevreesd zijn, dat zij in Eurato: 
een iets te hoge brandstof-prijs moet betalen, dan dienen 
zij te bedenken, dat 10$ verhoging1 van de brandstofprijs 
slechts voor 1$ in de KWü-prijs doorwerkt, zodat het effect 
zeer klein zou zijn. 

De Luxemburger liet verstek gaan en de Italiaan maakte 
enkele onbelangrijke o-nmerkingen (bovendien nog in verkeerd 
zin) zodat hierna de Duitse delegatie met haar verdediging 
kwam, welke uitsluitend betrekking had OP het voorzienings
stuk, daar hun voorgesteld controlesysteem daarvan afhing 
en niet was besproken. Deze verdediging was uiteraard zwak. 
Men stelde, dat ook in de Duitse conceptie discriminatie 
niet behoeft op te treden. Bovendien meent men, dat er in 
de eerste 10 a 15 jaar geen schaarste zal optreden. Niemand 
kan in de toekarst kijken en ook de planning van de 
Commissie-Kramer zal geen voldoend betrouwbare gegevens 
kunnen opleveren. Men kan daardoor op het ogenblik geen 
feitelijk beleid voeren, doch slechts op een gegist bestek 
varen. 

Van Duitse zijde is men wel bereid zich opofferingen 
te getroosten op vele terreinen, echter niet voor een voor
zieningsmonopolie, daar zij zulk een instelling nie£ nood
zakelijk f'sinnlos") achten. Het agentschap zou volgens 
Minister Strauss als "Einkaufsgemeinschaft" zijn nut kunnsn 
hebben voor de kleinere klanten welke niet over eigen in
ternationale relaties beschikken. Van Nederlandse zijde 
werd geriposteerd, dat het in de atoomsector niet om kleine 
maar om grote klanten gaat en dat juist deze. reeds voldoend 
relaties hebben, resp. deze kunnen aanknopen met de grote 
(en aan eenieder bekende) producenten. De door de Buitsera 
voorgestelde vrijheid drijft de Euratompartners uiteen, 
d&dr waar juist op het voorzieninüsgebied de sterkste 
binding zou kunnen worden gevonden. 

Met het bovenstaande moge worden•volstaan. 

Nog moge worden vermeld, dat men op de eerste vergade
ring van het Syndicat d'Etudes te Parijs op 24 september 
jl. besloot, om in begin november a.B. opnieuw bijeen te 
komen, vergezeld door experts. Tevens werd medegedeeld, 
dat bepaalde delegaties reecTs op zich itadden genomen om 
gecoördineerd, overzichten samen te stellen van de stand 
van zaken op liet betrokken researchgebied in hun respec-
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tieve landen. Zulks om het toekomstige studieprogramma zo 
spoedig mogelijk te kunnen uitstippelen. 

De volgende week zullen de artikelen over de "health 
protection" worden "behandeld: in verband daarmede de dele
gaties uitgenodigd om, desgewenst, een expert op dit gebied me 
mee te brengen-r 

Chefs de Délégation 

Algemeen 

Bij het aan de orde stellen van de notulen van de 
vorige bijeenkomst (Ch.Del. 40') vroeg Dr. Linthorst Hcman 
een verduidelijking van de passage over de landbouw J,punt 
III, pag. 2).Door de voorzitter werd bevestigd, dat de land
bouwvraagstukken eerst op de normale wijze in de Werkgroep 
Marché Commun en c.q_. Chefs de Délégation zouden worden 
behandeld; aan de hand van de resultaten dier besprekingen 
zou worden uitgemaakt óf inzake de landbouw nog benaalde 
vraagstukken aan een Ministersconferentie moesten worden 
voorgelegd. 

Het Italiaanse memorandum over de verschilpunten tussen 
Italië en het rapport-Spaak (Ch.Del. 42) was inmiddels inge
diend. De heer Benvenuti deelde nog kort mede dat, gezien de 
afspraak de institutionele kwesties eerst te behandelen 
nadat de onderliggende materiële vraagstukken waren besproken, 
Italië op institutioneel gebied zich had onthouden van op
merkingen; Italië wenste zich echter vooralsnog op dit ge
bied zijn positie voor te behouden. 

Euratom 

Het Duitse stuk over het voorzieningssysteem en de 
controle (Uur. 33) werd door de Delegatiehoofden uitvoerig 
besproken. Ook in deze vergadering werd vastgesteld, dat de 
Duitse opvatting, zoals hierboven reeds werd beschreven, sterk 
afwijkt van die van de andere delegaties en van hetgeen in 
het ranport-Spaak staat. De Duitse delegatie stelde, dat 
Duitsland na èo oorlog zijn economische wederopbouw heeft 
weten te bereiken door middel van een vrije economie met zo 
weinig mogelijk dirigisme. 0r> grond daarvan meent deze delega
tie, dat de voorziening met grondstoffen op nucleair gebied 
het best kan geschieden door een vrij systeem zonder mono
polie. Tegem een monopolie bestaat ook in Duitse industriële 
kringen groot "bezwaar. Volgens Duitse omvatting zal er wel 
een agentschap kunnen worden gecreëerd waartoe de kleine 
verbruikers van kernbrandstof, welke niet over commerciële 
relaties in het buitenland beschikken, zich vrijwillig souden 
kunnen wenden. 

Van Belgische zijde werd gesteld, dat het Duitse controle
systeem weliswaax* waterdicht kan zijn, maar dat het bijzonder 
ingewikkeld is. Het Duitse voorstel betreffende de voorziening 
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betekent echter dat Europa n ie t door een geconcentreerde 
a c t i e z i j n achters tand op n u c l e a i r gebied z a l kunnen i n l o p a i . 

"Van Nederlandse z i j d e werd aan de Dui t se rs de vraag g e 
s t e l d hoe z i j , indien z i j de f i n a n c i ë l e belangen van denver-
b ru ikers voorop s t e l l e n , z i c h de product ie van grondstoffen 
i n Euratomgebied denken te bevorderen, welke bevordering on
misbaar i s voor het v e r k r i j g e n van onafhankel i jkheid op 
voorz i en ingsgeb ied . Ofschoon het Dui tse controlesysteem op 
het ee r s t e g e z i c h t waterd icht l i j k t , meende de Nederlandse 
woordvoerder h ieraan b i j nader i n z i e n te moeten t w i j f e l e n . 
De s t a t en zouden"/aeze con t ro le eigenmachtig kunnen saboteren, 
Vooral het punt van een con t ro l e op de j u i s t e to epassing 
(conform de aanvragen) van verkregen brandstoffen ontbreekt 
in het Dui tse concept . Economische argumenten z i j n b i j de 
bespreking van het monopolie n i e t het b e l a n g r i j k s t e . Euratom 
wordt de l a a t s t e t i j d toch reeds s teeds meer gedreven i n de 
r i c h t i n g van v r i j w i l l i g e samenwerking, t e r w i j l wij op p o l i 
t i e k e gronden een zo hecht mogel i jke supranat ionale binding 
wensen. Men kan b e s l i s t n i e t van het b e l a n g r i j k s t e land, 
dat t o t l e v e r i n g van s p l i j t s t o f i n s t aa t i s - de V . S . -
verwachten, dat het Euratom z a l steunen zonder een waterdichte 
o r g a n i s a t i e . Het Dui tse systeem d r i j f t ons automatisch naar 
.de OEEC of andere m u l t i l a t e r a l e o r g a n i s a t i e s . 

De v o o r z i t t e r v e r z e t t e z i c h ten s t e r k s t e tegen de Duitse 
opva t t ing van eigendom van s p l i j t s t o f , welke mogel i jkheid door 
de nieuwe Dui tse atoomwet wordt geopend. Di t punt dat reeds 
h e r h a a l d e l i j k werd besproken, werd door hem u i t v o e r i g t o e g e 
l i c h t , waarbi j h i j weer t o t de enige accep tabe le vorm van 
cont rac ten su i g e n e r i s komt. Een ejgendom, die kan worden 
o p g e ë i s t , kan noo i t reè 'e l z i j n . De v o o r z i t t e r acht de moge
l i j k h e i d van een v r i j e markt een i l l u s i e zolang de andere 
landen ( V . S . , V . K . , Canada) monopol i s t i sche producenten b l i j 
ven. De v o o r z i t t e r kan z i ch n i e t verenigen met de Duitse op
v a t t i n g van " l a i s s e r a l l e r , want w i j hebben te w e i n i g f e i t e n 
oms ons v o o r z i e n i n g s b e l e i d te bepa len" , verdeeldheid en i n d i 
v i d u a l i t e i t zou s l e c h t s een c hao t i sche toes la nd sciiep-pen. 
Indien de Du i t s e r s tegen een v r i j e t oeganke l i j khe id t o t de 
grondstoffen z i j n dan betekent d i t , dat de Be lg i sche indus t r ie 
zee r zou worden bevoordeeld door d i r e c t e toegang t o t de 
Congo-er tsen . Waarom w i l l e n de Du i t s e r s ons uranium n ie t ? 
Ik bied het n . b . aan ten algemenen nutte om Euratom sterk en 
onafhankel i jk te maken. 

Van Franse z i j d e s t e l de men de vraag wat men volgens 
het Duitse systeem zou kunnen be re iken , dat de OEEC n ie t 
b i e d t . De Du i t s e r s antwoordden h i e rop , nogal vaag, een nauwe
re samenwerking in k l e i n e r geb ied . Aan een v r i j e pri jsvorming 
hechtten z i j het g roo t s t e be lang . 

De heer Eaure ze ide te z u l l e n overwegen op welke wijze 
aan de Dui t se r s ga ran t i e s zouden kunnen worden gegeven voor 
een soepeler werking van het monopolie-agentschap. 

De v o o r z i t t e r acht het n i e t u i t g e s l o t e n , dat de opva t t in 
gen over de voorz ien ing in de toekomst nog kunnen evolueren en 
h i j meent op het ogenblik te moeten vo l s taan met het o p s t e l 
len van een nota , welke op de eers tvolgende conferent ie aan 
de Min i s t e r s z a l worden voorge legd . 
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De heer Faure merkte op, dat in verband met de behandeling 
van het Suezprobleem in de Veiligheidsraad, enig uitstel van 
de Ministersconferentie wenselijk is, hij stelde voor hetzij 
12 en 13 oktober, hetzij 15 en 16 oktober. Deze laatste voor
gestelde datum had de voorkeur van Minister Spaak. 

Minister Spaak stelde voor, dat a.s. dondeidag de Delega
tiechefs uit de nota's voor de Ministersconferentie reeds die 
punten zullen kunnen bespreken, die meer technisch dan politiek 
zijn. Baron Snoy suggereerde hierop, dat de voorzitters van de 
werkgroepen, met name ook van de Douane-werkgroep dan tevens 
verslag zouden uitbrengen aan de Chefs de Delegation. Minister 
Spaak was van mening, dat verder ook reeds een voorlopige 
discussie over het probleem van de stemmenweging zou kunnen 
plaatsvinden. Staatssecretaris Faure zegde toe te zullen trach
ten a.s. donderdag het Franse document over deelneming der 
overzeese gebieden in te dienen. 

Besloten werd, dat het Secretariaat een ontwerp-agenda zal 
opstellen inhoudende een aantal discussiepunten voor a.s. 
donderdag. Minister Spaak zelf zal trachten begin volgende week 
zijn persoonlijke notitie over Euratom gereed te hebben. 

Minister Spaak deelde mede, dat hij in verband met zijn 
buitenlands reisprogramma niet in staat zou zijn persoonlijk 
verslag te doen over de Brusselse werkzaamheden in de 3e zit
ting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa 
(15 oktober - 26 oktober a.s.),, 

De heer Linthorst Homan merkte op, dat ook Minister Sijl-
stra een uitnodiging had ontvangen. In Venetië was echter af
gesproken, dat Minister Spaak als gemeenschappelijk woordvoer
der zou optreden. In Nederland was men er voor, dat de Ministers 
van Economische Zaken, om moeilijkheden te voorkomen, de uit
nodiging niet zouden aanvaarden. De heer Faure merkte op, dat 
niet-verschijnen in de Raad van Europa wel een ernstig politiek 
probleem zou geven. Minister Spaak zegde daarop toe op 18 okto
ber naar Straatsburg te zuilen gaan en in het kort verslag uit 
te brengen. De Ministers van de andere landen zullen wel naar 
Straatsburg kunnen gaan, doch niet in debat moeten treden over 
aangelegenheden die de Brusselse conferentie raken. Minister 
Spaak zal de President van de Assemblee, de heer Dehousse, nog 
inlichten. 

~—lY22lËiel_inzake_f ree_trade_area 
Baron Snoy gaf een kort verslag over de activiteiten op 

dit gebied te Farijs en deelde mede, dat men zich momenteel 
bezighield met de techniek van de afbraak der interne tarieven. 
Engeland zal een nota indienen over zijn technische ervaringen 
in de Commonwealth met doorstromingsverschijnselen. Baron Snoy 
verklaarde, dat de atmosfeer in Parijs vooral bij de Scandina
vische landen zeer terughoudend was. De moeilijkheid voor de 
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Zes in Parijs ligt vooral daarin, dat men in Brussel nog ni€ 
klaar is en dus nog niet alle te Parijs gestelde vragen kon 
beantwoorden. Hij deed een beroep op alle delegaties om in 
Parijs zo eensgezind mogelijk op te treden en in alle zaken 
waarover men het in Brussel nog niet eens was, dit openlijk 
in Parijs te kennen te geven. Minister Spaak merkte hierbij 
op, dat de coördinatie tussen de Zes te Parijs zou moeten 
geschieden. 

Liaison OEEC - Brussel 
De Conseil van de OEJJC beslist op 28 november over de 

instelling van een werkgroep, die als rapporteur zal optreden 
voor de verhouding tussen OEEC en Brusselse werkzaamheden. In 
de werkgroep zullen 10 landen zitting nemen, waaronder 5 landen 
van dyBrusselse conferentie (alle, behalve Luxemburg). Deze 
werkgroep is een werkgroep van de OEEC, die zal rapporteren 
aan de 0 . . C . 

Baron Snoy verzocht alle Delegatiechefs om maatregelen te 
treffen de OEJG-vertegenwoordigers te- instrueren, dat de Zes 
accoord zijn niet de door de OEEC voorgestelde procedure; de Zes 
zullen dus afzien van een aparte groep. De rapportage aan 
Brussel zal dan kunnen worden verzorgd door de vijf landen, die 
in de werkgroep van de OEEC zitting hebben. 

Van Luxemburgse zijde werd nog voorgesteld het aantal 
"Brussel"landen hetzij op 4 hetzij op 6 te bepalen; baron Snoy 
merkte echter op, dat de Luxemburgse OEEC-vertegenwoordiger 
reeds te kennen had gegeven geen belangstelling te hebben 
voor het zitting nemen in de betrokken werkgroep. 

Baron Snoy wees tenslotte nogmaals op de noodzaak tot ge
heimhouding van de resultaten der 1000-posten berekening. In 
verband hiermee zullen de documenten slechts zeer beperkt 
moeten worden verspreid. Voorzitter Spaak was het hiermee eens 
en stelde vast, dat slechts 3 exemplaren per delegatie zullen 
worden beschikbaar gesteld. 
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