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1. Verhouding van de Overzeese Gebiedsdelen tot de gemeen
schappelijke markt. 

De Pranse woordvoerder, de heer Marjolin, legde de lang 
verbeide verklaring af betreffende de Franse opvatting over 
de verhouding van de overzeese gebieden tot de gemeenschappe
lijke markt, welke in grote lijnen overeenkwam met hetgeen 
hieromtrent reeds bekend was geworden. Deze verklaring is in 
extenso opgenomen in het doe. Ch.Del. 59, terwijl tevens ter 
beschikking werd gesteld een Frans-Belgisch rapport (Ch.Del.56) 
over hetzelfde onderwerp, waarin de eventuele wijze van samen
werking nader is uitgewerkt. Kortheidshalve naar de inhoud 
dezer documenten verwijzend, moge hier worden aangeduid, dat 
men van Franse zijde geen volledige invoeging van de O.G. in 
de gemeenschappelijke markt wenst, doch wel een vorm van 
nauwereassociatie. Deze zou voornamelijk bestaan enerzijds in 
een volledig vrije toegang van de zes landen tot de O.G. en 
anderzijds in een gemeenschappelijke deelname aan de, in deze 
gebieden te verichten investeringen. 

De Belgische delegatie verklaarde zich met de Epanse voor
stellen geheel accoord, doch de andere delegaties gaven aan 
een nadere bestudering de voorkeur alvorens zich uit te spreken. 

Besloten werd, dat in de vergadering van Hoofden van Dele
gaties van 22 november een eerste gedachtenwisseling over de 
grote lijnen van de Franse plannen zal plaats vinden, welke 
op 2 9 november zou kunnen worden voortgezet. Tevens zal dan 
beslist moeten worden over het voorstel van de voorzitter, 
Baron Snoy, tot instelling van een speciale commissie, welke 
het probleem der O.G. zou dienen te behandelen. 

2. Frans-Duitsaccoord over bepaalde problemen betreffende de 
gemeenschappelijke markt 

Zoals bekend waren de Ministers Adenauer en Mollet tot 
overeenstemming gekomen over een aantal formuleringen betreffen
de de problemen, welke tijdens de recente conferentie van Parijs 
niet hadden kunnen worden opgelost. Deze werden thans aan de 
Hoofden van -Delegatie voorgelegd ter goedkeuring (Ch.Del.51). 
Tevens werden aan de orde gesteld de concrete formuleringen 
betreffende de regeling der vraagstukken, waarover te Parijs 
wel reeds overeenstemming was bereikt (Ch.Del. 53). 

Het betrof hier de volgende kwesties: 

De formule weergegeven in Ch.Del. 53 I werd, behoudens een 
enkele•redactionele wijziging in beginsel aanvaard, onder 
voorbehoud van een nadere regeling der uitvoeringsmodali
teiten, Nederland reserveerde op dit en de andere punten 
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zijn standpunt tot in de volgende Ministersconferentie. 
Verschillende delegaties, reserveerden hun definitief stand
punt in afwachting van de totstandkoming van het volledige 
verdragsontwerp. 

b) Harmonisatie_sociale_lasten 
Met de formulering betreffende de betaalde vacanties en de 
gelijkstelling van mannen- en vrouwenionen (Ch.Del. 53 II, 
sub 1 en 2) kon men zich eveneens verenigen, evenals met de 
regeling van de arbeidsduur zoals weergegeven in Ch.Del.51 , 
I en II. Van Franse zijde werd in dit verband verklaard, dat 
het verlenen van een clause de sauvegarde op dit terrein 
gelijk gesteld zou moeten worden met het vervullen van de 
doelstellingen voor de eerste etappe, zoals vereist voor de 
beoordeling van de vraag of naar de tweede etappe zou kunnen 
worden overgegaan. 
Daar de Luxemburgse delegatie vreesde, dat het voorgestelde 
systeem zou kunnen leiden tot een verhoging der salarissen 
tot boven het Franse niveau , wenste zij voorlopig een reserve 
te handhaven in afwachting van een duidelijker formule. 

•c) Frans_uitzonderingsregiem (Ch.Del.51, sub III) 
De Nederlandse woordvoerder stelde hier, dat Nederland in 
beginsel met een dergelijk speciaal regiem voor Frankrijk 
accoord was gegaan, doch dat dit vraagstuk in Parijs niet 
definitief was,geregeld, zodat hij zich vrij achtte om de 
thans voorgestelde tekst op zijn eigen merites te beoor
delen. 

Het grootste begwaar hiertegen was, dat geen zekerheid 
bestond omtrent het moment van afschaffing van dit speciaal 
regiem, zodat dit zelfs tot in de definitieve periode zou 
kunnen voortduren. De criteria op basis waarvan de Raad van 
Ministers tot afschaffing zou kunnen beslissen zijn niet 
objectief en de voorgestelde procedure is veel te zwak. De 
heer Linthorst Homan betwijfelde dan ook of deze regeling 
voor de Nederlandse regering aanvaardbaar zou zijn, terwijl 
hij er tevens op wees, dat het totstandkomen van een free-
trade-area met het V.K. onder deze omstandigheden niet 
waarschijnlijk moest worden geacht. 
Immers, ook de andere leden van de gemeenschappelijke markt 
zouden een dergelijk uitzonderingregiem kunnen eisen wanneer 
zij in soortgelijke omstandigheden zouden komen te verkeren 
als waarin thans de Franse economie zich bevindt. In ieder 
geval achtte hij het noodzakelijk de beide thans genoemde 
criteria, t.w. evenwicht in de betalingsbalans en voldoende 
monetaire reserves, te schrappen zodat bij de beslissing tot 
opheffing van het uitzonderingsregiem de totale economische 
situatie van Frankrijk in ogenschouw zou kunnen worden 
genomen,.en men niet het gevaar zou lopen dat het Franse 
regiem permanent zou worden zolarg Frankrijk - om welke reden 
dan ook - geen sluitende betalingsbalans zou hebben. 
De Franse gedelegeerde achtte ieder systeem, waarbij de 
opheffing van het uitzonderingsregiem zou worden go bonden 
aan een bepaalde datum voor Frankrijk onaanvaardbaar. Het 
huidige systeem van subsidies en heffingen hangt immers 
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ten nauwste samen met de koers van de Franse franc. Ondanks 
deze maatregelen is de Franse betalingsbalans deficitair. 
Indien Frankrijk galwongen zou kunnen worden op een bepaald 
moment de subsidies en heffingen op te heffen zonder dat 
Frankrijk economisch gesaneerd zou zijn zou dit onherroepe
lijk een devaluatie van de Franse franc met zich meebrengen. 
Een dergelijk besluit zou echter nooit aan Frankrijk opge
drongen kunnen worden. Zijnerzijds bestond er overigens geen 
bezwaar tegen ook andere landen zonodig het recht toe te 
kennen soortgelijke maatregelen te nemen. 
De Italiaanse gedelegeerde deelde grotendeels de Nederlandse 
bezwaren, waarbij hij er ook op wees, dat de organen der 
gemeenschap geen rechtstreekse invloed konden uitoefenen 
op een geleidelijke afbraak van het uitzonderingsregiem. 
Hierop volgde een uitvoerige discussie, waarin o.m. de heer 
'Uri een compromis-voorstel formuleerde, op basis waarvan 
Frankrijk in ieder geval na een bepaalde periode zou moeten 
beginnen met een geleidelijke vermindering van de heffingen 
en subsidies. Ook dit werd door de heer Marjolin verworpen, 
daar het geen verband legde tussen een dergelijke verminde
ring en de economische situatie in Frankrijk. Wel verklaarde 
hij zich bereid de consultatieprocedure te versterken, 
waardoor de organen van de gemeenschap 'te allen tijde aan
bevelingen over een eventuele wijziging van het regiem tot 
de Franse regering jsouden kunnen richten. 
Tenslotte kwam men overeen, dat de Frans-Duitse formule 
opnieuw zal worden geredigeerd, terwijl de Nederlandse dele
gatie zich bereid verklaarde, voor de volgende vergadering 
van Hoofden van Delegatie een nota in te dienen betreffende 
haar opvattingen inzake de procedure tot afschaffing van 
het uitzonderingsregiem. 

'̂) Cl HULS es ct? g9,ttygaag4e ijii j . Iffitii3,4j3gsfrjfl ft»flfff*eüjjlifce&en 
(Ch.Del.53, III) 
Met de voorgestelde formulering ging men accoord behoudens 
een Italiaanse reserve ten aanzien van de vraag of deze 
clause de sauvegarde ook in de definitieve periode zou 
kunnen worden toegepast. 

3 • Ctotwerpverklaring betreffende de bijg) ndere^ positie yan 
Italië ~ ~ [ ~ 
Te Parijs waren de zes Ministers overeengekomen, dat bij 

ondertekening van het verdrag een verklaring- zou worden afge
legd, dat de regeringen zich bereid verklaarden bij de verwe
zenlijking van de gemeenschappelijke markt in het bijzonder 
rekening te houden met de ontwikkeling van de Italiaanse eco
nomie. Een ontwerptekst voor een dergelijke verklaring werd 
thans aan de Hoofden van Delegatie ter goedkeuring voorgelegd. 
Ter nadere bestudering-werd dit punt echter aangehouden tot 
de volgende vergadering. 
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4• Euratom 

a) De Duitse gedelegeerde wees er op, dat het vraagstuk van 
de inschakeling der 0.G„ ook bij Euratom een belangrijke 
rol speelt. Men beaamde dat dit vraagstuk inderdaad duide
lijk zou moeten worden geregeld. 

b) Frans_-Duit_s accoord ov£r_be_voorradin£S_sys_te_em (Ch.Del.52) 

In zijn toelichting verklaarde de Franse gedelegeerde er uit 
psychologische overwegingen de voorkeur aan te geven het 
woord monopolie te vervangen door de uitdrukking "système 
central d'approvisionnement". Hij wees er verder op, dat 
een aantal punten nog open gebleven was nl. 

'»- de duur van het systeem 
de institutionele procedure voor bevestiging of wijziging 

. - nadere, omschrijving van de begrippen "penurie" en "prix 
abusifs". 

Nadat de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse gedelegeerden 
verklaard hadden in principe met de voorstellen accoord te 
kunnen gaan en de Italiacnsegezegd had de kwestie nog eens 
te willen overwegen, ontwikkelde zich een discussie over de 
vraag hoelang het voorgestelde regiem in beginsel van kracht 
zou zijn. Vooral van Italiaanse zijde werd bezwaar gemaakt 
tegen het voorgestelde systeem, waarbij na een bepaalde 
periode het centrale bevoorradingssysteem alleen met een 
nader te bepalen meerderheid zou kunnen worden gehandhaafd. 
Dit betekende immers, dat bij gebrek aan bedoelde meerder
heid de mogelijkheid werd geopend tot een terugkeer naar 
een volledige vrijheid» Overigens bleken alle delegaties 
een periode van 10 jaar te willen vaststellen, terwijl de 
Duitse gedelegeerde vasthield aan 4 jaar. 

Tenslotte stelde de voorzitter als compromis voor, dat het 
bevoorrp^ingssysteem om te beginnen voor 7 jaar van kracht 
zou zijn, gedurende welke periode het evenwe], bij unanimi
teit zou kunnen worden gewijzigd. Na 7 jaar zou de Raad het 
met eenvoudige meerderheid kunnen bevestigen of wijzigen. 

Besloten werd dit voorstel nader te formuleren, waarna het 
in een volgende vergadering opnieuw zal worden besproken. 

Vervolgens werd afgesproken dat de Werkgroep Euratom een 
nadere definitie van de begrippen "pénurie11 en "prix abu
sif s" zal uitwerken. 

c) Inste_lling_Comité van Drie Wijzen en vaststelling mandaat 
TCh.Del. 54) ~ 

Overeenkomstig het voorstel van het ̂ Comité Monnet werd be
sloten tot instelling van een Comité van drie wijze mannen, 
welke een onderzoek zullen moeten instellen naar de produc
tiemogelijkheden op het gebied van de kernenergie in de zes 
landen en naar de maatregelen, welke hiertoe genomen zouden 
moeten worden. In dit Comité werden benoemd de heren 
Armand, ^tzel en Giordani, terwijl tevens overeenstemming 
werd bereikt over het hun te verstrekken mandaat. Uitdrukke
lijk werd vastgesteld, dat dit Comité nauw zal samenwerken 
met de subgroep-Kramer van de Werkgroep Euratom, welke een 
soortgelijke opdracht heeft ontvangen. 
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d) Verslag voorz_ijtt£r_»/£rkgroej)_3urato_m_over stand van zaken 

De heer Guillaumat deelde mede, dat drie hoofdstukken van 
het verdrag reeds in ontv/erp gereed waren resp. betreffende 
de ontwikkeling van het onderzo ek en de uitwisseling der 
kennis, de bescherming der gezondheid en investeringen en 
gemeenschappelijke ondernemingen. Ten aanzL en van een aantal 
punten bestaat nog geen definitieve overeenstemming, doch 
deze zou z.i. voor een deel door overleg tussen de betrokken 
delegaties tot opheldering kunnen worden gebracht. Andere 
kwesties daarentegen zouden door de Hoofden van Delegatie 
dienen te worden beslist, 

Op zijn voorstel keurden de Hoofden van Delegatie de in
stelling van het mandaat goed van de Groep ad hoe voor de 
opstelling van een researchprogramma en budget voor de eerste 
5 jaar, welk programma en budget in een protocol-annexe bij 
het verdrag zouden moet§n, worden opgenomen. Tot voorzitter 
van deze groep, welke voor 15 december zal moeten uitbren
gen, werd benoemd Prof. Errera (België). 

e) Werkzaamheden ötudi_esyndi_caa_t is£t£P£ns_chei_di_n£Sfabriek 

De voorzitter van het Studiesyndicaat, de heer Goldschmidt, 
bracht verslag uit over de voortgang der werkzaamheden, 
waarbij hij zijn teleurstelling er over uitsprak, dat vooral 
van Duitse zijde men tot nu toe geweigerd had inlichtingen 
te verstrekken over het aldaar verichte onderzoek betreffen
de de isotopenscheiding. Dit had tot gevolg, dat ook de 
Franse instanties terughoudender waren geworden, waardoor 
het werk van het Studiesyndicaat ernstig in gevaar dreigde 
te komen. De heer Goldschmidt achtte het van groot belang, 
dat alle betrokken..ondernomingen zich bij het Studiesyndi
caat zouden associëren, temeer omdat uiteindelijk zeker 
slechts een isotopènscheidingsfabriek in Europa zou worden 
opgericht, zodat, voor concurrentie niet behoefde te worden 
gevreesd. 

De heer Marjolin sloot zich bij dit betoog aan en stelde 
voor dat de regeringen op korte termijn in beginsel tot 
oprichting van een dergelijke fabriek zouden besluiten. Eerst 
op basis van een dergelijke beslissing zou immers een wer
kelijke voortgang verwacht kunnen worden. 

De heer Eschauzier achtte dit echter nog enigszins prematuur 
vooral daar nog niet in alle landen gelijk gedacht werd 
over de vraag of de oprichting van zulk een fabriek in 
Europa welvenselijk moest worden geacht. Hij verwachtte 
overigens, dat belanghebbende ondernemingen en onderzoekers 
binnen afzienbare tijd wel hun medewerking aan het Studie
syndicaat zouden verlenen nadat sommige aanvankelijke aar
zelingen zouden zijn overwonnen. 

werd, dat de Franse delegatie een nota zal in
dienen betreffende het door de heer Marjolin geformuleerde 
voorstel, waarin tevens een aanduiding van de financiële 
implicaties zou moeten worden gegeven. 
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f) 3amenw£rking_de_r_Ze_s_in de__OERS 
De Italiaanse gedelegeerde beklaagde zich er over, dat de 
samenwerking der Zes in de GEES met betrekking tot vraag
stukken welke op de kernenergie betrekking hebben, veel 
te wensen overliet. 
Men kwam overeen, dat deze samenwerking zoveel mogelijk 
diende te worden bevorderd, waarbij de voorzitter aanbeval 
•dat zowel te Brussel als Parijs nauw contact tussen de 
voorzitters der zes landen zou worden onderhouden, terwijl 
er zoveel mogelijk naar gestreefd zou moeten worden, dat 
dezelfde experts zowel te Brussel als te Parijs optraden. 
Van het overleg te Brussel zouden bovendien schriftelijke 
conclusies naar de Hoofden vai Delegatie te Parijs moeten 
worden gezonden. 

5. l^2££§^a_Y22r_^e_volgend^ week 
De eerstvolgende vergadering van de Hoofden van Delegatie 

zal plaatvinden op 22 november om 10 uur. Besproken zullen 
worden ; 
a) de institutionele vraagstukken van de gemeenschappelijke 

markt op basis van het document Ch.Del. 50; 
b) een preliminaire discussie over de Pranse verklaring inzake 

de overzeese gebieden; 
c) het ontwerp voor de verklaring betreffende de Italiaanse 

positie. 
In beginsel werd afgesproken, dat zoveel mogelijk de 

vergaderingen beurtelings gewijd zullen zijn aan gemeenschappe
lijke markt- en Euratom-vraagstukken. 

Tenslotte deelde de voorzitter mede, dat een aantal 
vertegenwoordigers van de OESS-werkgroep inzake de free-trade-
area de wens te kennen had gegeven in contact te komen met de 
Hoofden van Delegatie te Brussel. Hij stelde zich voor binnen
kort een dergelijke officieze samenkomst te Brussel te beleggen 
waarbij wederzijds van gedachten zou kunnen worden gewisseld. 
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Dinsdagmiddag verzocht voorzitter von der Groeben de 
woordvoerders van de Werkgroep Marché Commun voor een lunch 
teneinde over enkele belangrijke punten informeel te kunnen 
spreken. 

Over het kartelvraagstuk is hieronder reeds gerappor
teerd, de twee andere belangrijke punten waren het buitenta— 
rief en het readaptatiefonds• OP het punt van het buiten
tarief legde Prof. Lltiller Armack een niet onbelangrijke 
verklaring af. Hij zei n.1. met zoveel woorden, dat dit geen 
protectionistisch karakter mag hebben, doch integendeel zo 
liberaal mogelijk zou moeten zijn. Als voornaamste argument 
voerde hij aan, dat de positie van derde landen door het 
wegvallen van de interne rechten relatief toch al aanzien
lijk zwakker werd" en dat het zowel uit economisch als uit 
politiek gezichtspunt bezien toch wenselijk zou zijn om de 
preferentiemarge niet te hoog te stellen. Hij stelde derhalve 
voor om liet tarief dat voortvloeit uit de formule van het 
rapport-Spaak in hetzelfde tempo als de afbraak der binnen-
tarieven tot aan het eind van de overgangsperiode met 50$ 
te verlagen. 

Van Franse" zijde kwam toen het bekende verhaal van de 
onderhandelingspositie die men niet mocht -nrijsgeven, waarop 
de Belg repliceerde met het eveneens bekende antwoord, dat 
de grote markt zelf reeds voldoende" kracht vertegenwoordigde. 
De Nederlandse woordvoerder heeft opgemerkt, dat hij zeer 
verheugd was over het princiniële Duitse geluid, doch zich 
verder over de modaliteiten van het laatste voorstel voors
hands niet kon uitspreken. De heer Muller Armack zal zijn 
voorstel nog nader OP papier stellen» 

Wat betreft het readaptatiefonds kwam de Duitse delega
tie v/eer met het voorstel dat zij vorige" week reeds aankon
digde t.w. het werkterrein van het readaptatiefonds zodanig 
te veranderen dat 1) geen onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen werkloosheid ontstaan voor en na het inwerkingtreden 
van de gemeenschappelijke markt, terwijl 2) de reconversie
uitkeringen aan ondernemingen zouden vervallen. 

Dit voorstel werd gesteund door de Italianen en de Bel-r 
gen. De Fransman sprak zich niet duidelijk uit. De Nederlandse 
woordvoerder merkte O P , dat hier minder sprake was van 'amende
menten dan wel van het invoeren van een geheel nieuwe ap-^roach . 
De .Duitsers gaven dit onmiddellijk toe, en stelden" zelf s dat 
de naam veranderd moest worden in iets als "Fonds P O U T la 
mobilité" du travail". De Nederlandse woordvoerder" heef t hierop 
gesteld dat gezien de geheel nieuwe wijze van aanpak hij zich 
niet kon uitspreken, doch gaarne het voorstel in studie wilde 
nemen. Wel heeft hij opgemerkt, dat de Nederlandse delegatie 
haar oorspronkelijke standpunt' ten aanzien van de causaliteit 
met de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt slechts 
op zuiver praktische redenen heeft laten vallen. Dit betekent 
echter niet, dat hieruit de conclusie moet worden getrokken, 
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dat men ook zonder meer de idee zelf heeft laten vallen. Bij 
dit betoog werd hij bijgevallen door de Fransman. 

Hoe het ook zij eenieder heeft beloofd het Duitse voor
stel, dat nog OP schrift zal worden gesteld» ernstig in over
weging te zullen nemen. 
CONCURRENTIEREGELS VOOR ONDER NBMIIiaElT 

Aan de hand van een maandag d.a.v. gereedgekomen ontv^erp-
redactie (MAE 527) behandelde de werkgroep voor de gemeen
schappelijke markt dinsdag de concurrentieregels voor de 
ondernemingen, 

Inzake de discriminatie OP grond van nationaliteit zag 
Duitsland liever geen bepaling opgenomen, die toch ook in 
een binnenmarkt niet bekend is. Aldus ook Italië. Indien 
echter, aldus de Duitse woordvoerder, de andere landen een 
dergelijke behandeling zouden wensen, dan zou discriminatie 
aldus behoren te worden uitgelegd, dat vreemde onderden: 
niet ongunstiger zouden mogen worden behandeld dan eigen 
onderdanen. Deze uitleg kon door Frankrijk noch door Italië' 
worden aanvaard, die het discriminatie-artikel zeer algemeen 
wensten te houden. 

Wat betreft kartels en monopolies zorgden Duitsland en 
Nederland voor een verrassing. 

Duitsland wenste de hartstochtelijke binnenlandse debat
ten over een verbodssysteem met dispensatiemogelijkheid dan 
wel een misbruik-systeem, zowel om binnenlands—politieke 
redenen alsook in het belang van de gemeenschap niet over 
te brengen OP het vlak van de zes. Zijn schriftelijk voorstel 
(MAE 533) verklaart verschillende handelspraktijken onver
enigbaar met de gemeenschappelijke markt (art. A ) . Na con
sultatie met- belanghebbende staten en na inschakeling van de 
Europese Commissie zou de regering binnen het kader van zijn 
wetgeving c.q_» de h.i. nodige corrigerende maatregelen moe
ten nemen (art. B ) . Zou dat kader niet of onvoldoende be
staan, dan zou de desbetreffende regering zich dat alsnog 
moeten verschaffen. Indien dit laatste binnen 4 jaren na 
inwerkingtreding van het verdrag niet zou hebben plaats gehad, 
zou de Raad met gekwalificeerde meerderheid OP voorstel van 
de Europese Commissie en met goedkeuring van de Assemblee 
de nodige voorschriften kunnen geven. De vraag, of het kader 
voldoende aanwezig is, zou door het Hof moeten worden beslist 
(art. C). 

Nederland was van mening, dat een reëel compromis tussen 
verbods- en misbruiksysteem niet wel mogelijk is, zodat voor 
de gemeenschap een keuze zou moeten worden gedaan. De keuze 
zou wellicht kunnen worden vergemakkelijkt door twee volle
dige alternatieve teksten naast elkaar te doen stellen. Het 
Duitse voorstal, waarover geen ogenblikkelijk oordeel moge-
li jk was, zou dan als derde alternatief kunnen worden toege
voegd. 

België wees erop, dat het Duitse voorstel zou betekonen, 
dat men als het ware "met lege handen" voor de Chefs van Dele
gatie en de Ministers zou komen in deze wezenlijk belangrijke 
materie» herinnerde voorts eraan, dat debatten als waarop 
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Duitsland doelde ook in de andere landen niet onbekend zijn, 
en legde tenslotte de nadruk erop, dat een dispariteit tus
sen nationale wetgeving en gemeenschaps-wetgeving op dit 
•punt aanvaard zou moeten en - getuige de "interstate com-
merce" in de U.S.A. * ook kunnen worden. 

Wat betreft de Franse en ook Italiaanse reacties, wordt 
slechts vermeld, dat Frankrijk bekende de controverse niet 
te begrijpen inzoverre de minder ver gaande regels in de 
gemeenschap toch ook aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor 
Duitsland, dat nationaal verder gaat. Geleidelijk en volgens 
een soepele procedure (cfm. Franse suggestie onder art. 43 , 
derde lid in MAE 527) zouden de minder ver gaande regels in 
de nationale wetgevingen kunnen worden geïncorporeerd, en 
de-sancties door de organen van de gemeenschap worden toe
gepast. Van Duitse zijde is daar tegenover.gesteld, dat een 
onderscheid tussen enerzijds kartels met ''locale" of "regio
nale" werking en anderzijds kartels "'susceptibles d'af fee-
ter Ie commerce entre Etats membres" praktisch niet bruik
baar is en dat dan ook een naast elkaar bestaan van een 
nationaal verbodssysteem en een gemeenschaps-misbruiksysteem 
- naar analogie van Gresham's "bad money drives out good 
money" - tot gevolg zou hebben, dat het zwakkere systeem 
het sterkere zou verdringen. 

Tijdens'een lunch van de voorzitter met de woordvoer
ders is afgesproken, dat én het Duitse voorstel én een 
compromis-voorstel van eerstgenoemde zullen worden behandeld 
in een beperkte werkgroep op maandag 19 november a.s.' te 
14 uur, aan welke discussie naast de woordvoerder der dele
gatie slechts één gezaghebbend deskundige zou deelnemen. 
Om enig evenwicht in de documentatie voor die discussie te 
brengen, is door Nederland een ontwerptekst (art. 42, 42bis, 
43 en 43 bis) ten gunste van een misbruik-systeem toegevoegd. 

AFBRAAK BINNENTARIEVEN EN CONTINGENTEN 

De discussie over dit onderwerp werd.gevoerd op basis 
van een, door de voorzitter van de werkgroep voorbereid, 
document Mar.Com. 103. Hierin waren twee alternatieve syste
men ontwikkeld 11I . voorstel A, dat een" lineaire afbraak der 
binnentarieven, doch een zeer soepele nrocedure voor de af
schaffing der contingenten bevatte en voorstel B, dat" een 
semi-lineaire afbraak der binnentarieven voorzag (5$ per 
post verplicht en 5$ gemiddeld over het totaal der posten) 
alsmede een lineaire verhoging met 20$ van de bestaande 
contingenten. 

Bij de discussie bleek aanvankelijk, dat de Duitsers, 
Belgen en Luxemburgers de voorkeur gaven aan voorstel A, de 
Fransen aan voorstel B, terwijl de Italianen en Nederlanders 
het liefst zowel ten aanzien van de tarieven als van de 
contingenten een lineair systeem•zouden willen toepassen. 

De Franse woordvoerder achtte het noodzakelijk, dat het 
uitgangspunt voor de verlaging der tarieven zou"" zijn het ge
middelde van de laatste drie jaren ofwel het, op het moment 
van inwerkingtreding van het verdrag, feitelijk toegepaste 
recht, indien dit lager zou blijken te zijn dan bovengenoemd 
gemiddelde. 
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De Nederlandse woordvoerder (Drs. Hij zen) wees er OP,dat 
het in net verdrag OP te nemen systeem in ieder geval" tot 
effect zou moéten hebben, dat in de verschillende etappes 
der overgangsperiode" een daadwerkelijke afbraak van tarieven 
en contingenten zou plaatsvinden, zodat de volledige ver
dwijning dezer handelsbelemmeringen aan het einde der over
gangsperiode in ieder geval zou vaststaan. Het voornaamste 
bezwaar van een soepel systeem voor de afbraak der contin
genten, zoals voorgesteld sub A lag z.i. dan ook vooral in 
de mogelijkheid om een aantal door een regering" essentieel 
geachte importrestricties tot in de laatste etappe prak
tisch intact te laten,, 

De Franse delegatie diende vervolgens een voorstel in 
(Mar.Com. 112) op basis waarvan de uitbreiding der contingen
ten zou dienen plaats te vinden in een tempo dat omgekeerd 
evenredig zou zijn aan het percentage, dat een" contingent 
uitmakte van de nationale consumptie. Het bezwaar der andere 
delegaties tegen dit systeem was echter, "dat ten aanzien 
van de nationale consumptie van bepaalde producten geen be
trouwbare statistische gegevens ter beschikking stonden. 

Na een langdurige discussie trokken de woordvoerders 
zich terug in een besloten vergadering, waaruit tenslotte 
het volgende compromis tevoorschijn kwam : 
a.- ten aanzien van de afbraak der binnentarieven zal een 

semi-lineair systeem worden gevolgd. Hierbij zal eerst 
•een algemene reductie van 10$ over alle posten moeten 
plaatsvinden; iedere volgende verlaging zal een gewogen 
gemiddelde van" 10% moeten omvatten met dien vastande, 
dat OP iedere post tenminste een verlaging van 5% zal 
moeten worden toegepast; zolang een recht nog hoger is 
dan 30% zal echter de verplichte verlaging tenminste 
10% moeten bedragen. Tenslotte worden als alternatieve 
mogelijkheden voorgesteld", dat de algemene verlaging aan 
het einde" der eerste etappe in ieder geval 25% en na 
twee etappes tenminste 50% zal moeten bedragen, ofwel 
dat de Europese Commissie bepaalde aanbevelingen tot de 
regeringen kan richten wanneer zij van oordeel is, dat 
het tempo van afbraak onvoldoende is om de doelstellin
gen van het verdrag te bereiken. 

b.- Ten aanzien van de contingenten wordt voorgesteld, dat 
ieder land zijn" bilaterale contingenten tegenover de 
andere verdragspartners zal samenvoegen tot globale con
tingenten per product, welke ieder jaar OP een zodanige 
wijze zullen worden verhoogd, dat de totale waarde der 
contingenten jaarlijks met 20% zal toenemen. Bovendien 
zal echter ieder globaal contingent" afzonderlijk per 
jaar met een nader vast te stellen percentage moeten 
v/orden verhoogd. Indien de Commissie constateert, dat een 
contingent zijn restrictief karakter heeft verloren, zal 
dit niet meer bij de bovenbedoel.de berekeningen in aan
merking mogen worden genomen.,De Europese Commissie zal 
volgens een nader vast te stellen procedure moeten vast
stellen op welke wijze gehandeld zal moeten worden ten 
aanzien van producten, waarvoor slechts uiterst geringe 
of in het geheel geen contingenten bestaan. 
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Over dit compromis werd vervolgens in de plenaire ver
gadering nog enige tijd gediscussieerd, waarbij werd over
eengekomen ,~ dat over de grootte van het verplichte verhogings-
•percentage -per contingent door de Delegatiechef s een "beslis
sing zal moeten worden genomen. 

Over de institutionele vraag, OP welke wijze een rege
ling tot stand zou moeten komen voor de" "contingents feibles 
ou nuls" laaide even een scherp debat o-n, waarbij de Belgi
sche gedelegeerde", gesteund door Nederland, met klem waar
schuwde tegen de pogingen van sommige delegaties om de posi
tie van de Europese Commissie voortdurend verder uit te 
hollen. Men kwam tenslotte echter overeen deze kwestie ter 
beslissing aan de Delegatiechefs voor te leggen. 

Ook werd nog gesproken over de vraag of in het verdrag 
telkens bij ieder hoofdstuk afzonderlijk zou-moeten worden 
geregeld of en zo ja onder welke voorwaarden een clause de 
sauvegarde zou kunnen worden verleend, dan wel of het hele 
vraagstuk van de clauses de sauvegarde in een aantal alge
mene bepalingen zou moeten worden geregeld. Nederland gaf 
de voorkeur aan afzonderlijke regelingen, daar OP deze wijze 
duidelijker de inhoud en omvang van iedere clause de sauve
garde zou kunnen worden.vastgelegd. De meeste andere dele
gaties bleken echter een voorliefde te hebben voor een al-ge
mene samenvattende regeling. Besloten werd aan deze kwestie 
binnenkort een afzonderlijke discussie te wijden. In afwach
ting hiervan zou voorlopig bij de thans aan de orde zijnde 
artikelen slechts pro memorie worden vermeld, dat de kwestie 
van het verlenen van een clause de sauvegarde nader onder -
zocht zou worden. 

Met betrekking tot de, in art. 26 ü van Mar.Com.103 
vermelde import-, export- en transitoverboden uit hoofde van 
niet commerciële redenen,' wees Nederland OP de noodzaak dit 
soort belemmeringen zoveel mogelijk te bemerken en in ieder 
geval OP dit gebied de nationale productie op dezelfde wijze 
te behandelen als de goederen uit de partnerlanden. In ieder 
geval zou OP dit stuit een klachtenprocedure moeten worden 
ingevoerd. 

Tenslotte werd besloten, dat OP" basis van de gevoerde 
discussies een beperkte groep van experts een nieuwe redactie 
van de onderhavige ontwerp-artikelen zal formuleren, welke 
tekst de volgende week door de werkgroep nog eenmaal zal 
worden doorgenomen, alvorens zij aan de Hoofden van Delegatie 
zal worden voorgelegd. 

SUBSIDIES 
OP tafel lagen een document van de voorzitter. (Mar.Com. 

9 8 ) , dat uitging van een algemeen verbod van concurrentie
vervalsende subsidies met de mogelijkheid van uitzonderingen, 
en een Duit s~ voorst el (Mar.Com. 104). dat gebaseerd was op 
een klachtenprocedure gevolgd door een verbodsmogelijkheid 
in geval van misbruik. Het eerste document legde" de beslis
singsbevoegdheid bovendien in handen van de Europese Cornets • 
sie , terwijl de Duitsers deze ba^oegdheid aan de Raad van 
Ministers wilden toekennen. 
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De meeste d e l e g a t i e s bleken in b e g i n s e l neer te voelen 
voor het eerstgenoemde s t e l s e l a l bestond wel begrir» voor het 
Duitse argument, dat het zeer m o e i l i j k zou z i j n een du ide l i j ke 
d e f i n i t i e c.q.. opsomming t e geven van s u b s i d i e s , welke v e r 
boden zouden z i j n . 

Nederland s t e l d e dan ook voor een onderscheid te maken 
tussen bestaande subs id i e s e n e r z i j d s en subs id ie s welke de 
reger ingen na de inwerkingt red ing van het verdrag zouden 
w i l l e n invoeren a n d e r z i j d s . Ten aanzien van de ee r s te c a t e 
gor ie zou w e l l i c h t met een klachtennrocedure kunnen worden 
v o l s t a a n , t e r w i j l nieuwe subs id i e s in b e g i n s e l verboden zou
den moeten z i j n , behoudens toestemming van de Commissie. In 
i e d e r geva l zou naar Nederlandse onva t t ing in beide g e v a l l e n 
de b e s l i s s i n g b i j de Euronese Commissie dienen te berus ten . 

De Dui tse ver tegenwoordiger verdedigde z i j n v o o r s t e l 
ve rvo lgens n i e t a l l e e n met het argument, dat een d e f i n i t i e 
van verboden s u b s i d i e s m o e i l i j k zou z i j n t e geven, maar - ook 
on grond van de overweging, dat b i j de b e s l i s s i n g of benaalde 
subs id i e s a l of n i e t gehandhaafd zouden mogen b l i j v e n , - ook 
in aanmerking zou moeten worden genomen i n hoeverre benaalde 
gro te na t iona le belangen door de opheff ing van een subsid ie 
zouden kunnen worden geschaad. Cm deze reden acht te h i j dan 
ook n i e t de Euronese Commissie, doch de Raad van Min i s t e r s 
het aangewezen orgaan voor het nemen v a n " d e r g e l i j k e b e s l i s 
singen omdat a l l e e n in de Raad met deze -nol i t ieke asnecten 
voldoende rekening zou kunnen worden gehouden. 

"Tegen d i t argument nam de - Nederlandse gedelegeerde 
scherr» s t e l l i n g . Hij wees er on, dat het enig doorslaggevende 
c r i t e r ium voor deze b e s l i s s i n g e n zou moeten z i j n de vraag of 
een subs id ie een nade l i g efferfc hee f t on de gemeenschanne- - * 
l i j k e markt . Voor het goed func t ioneren van de gemeenschanne-
l i j k e markt i s evenwel de Euronese Commissie comnetent en 
ve ran twoorde l i jk zodat z i j ook ten aanzien van de subs id ies 
moet b e s l i s s e n . 

Na een u i t v o e r i g e d i s c u s s i e , waarbi j o.m. van Eranse 
z i j d e nog gewezen werd op de noodzaak om s u b s i d i e s , welke 
ten behoeve van de na t iona le defens ie worden gegeven aan de 
verbodsbenal ing te ont t rekken formuleerde de v o o r z i t t e r t en 
s lo t t e het volgende comnromis-voors te l . 
1 . - In het verdrag z a l een algemene d e f i n i t i e worden opge

nomen van de s u b s i d i e s , welke onverenigbaar geacht 
moeten worden met de gemeenschannelijke markt. Deze 
d e f i n i t i e z a l z o v e e l mogel i jk de elementen samenvoegen 
van de desbetreffende formuleringen in Mar. Com. 98 en 
104 . 

2 . - Voor de s u b s i d i e s , welke met de gemeenschannelijke 
markt n i e t in s t r i j d z i j n wordt de formulering aanvaard 
zoa l s weergegeven in a r t . 44 sub 2 van Mar.Com. §fc8« 

3 . - In a r t . 44 sub 3 van Mar. Com. S8, dat de subs id ies 
b e t r e f t we 11c e met de gemeenschanneli jke markt v e r e n i g 
baar kunnen worden ve rk l aa rd , z a l ook de nat ionale 
defensie worden vermeld. 

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



4.- Met betrekking tot de procedure voor bestaande subsidies 
werd het volgende overeengekomen ; 
a.— de Commissie houdt nermanent toezicht in samenwerking 

met de regering Qn de bestaande subsidiestelsels en 
kan voorstellen doen betreffende wijzigingen c.q. 
onderlinge coördinatie in deze systemen; 

b.- deze subsidies kunnen gehandhaafd blijven behoudens 
in geval van klachten; 

c.- bij klacht tracht de Commissie eerst via oen conci-
liatienrocedure tot overeenstemming te geraken: lukt 
dit niet dan beslist de" Commissie over al of niet 
afschaffing met inbegrip van de wijze waarcn de af
schaffing dient te geschieden. (Op dit -nunt bestaat 
een Duitse en Franse reserve.) 

5.- Bij het voornemen tot invoering van nieuwe subsidies zal 
een regering eerst overleg met Commissie moeten plegen. 
Vervolgens - zijn twee alternatieve procedures mogelijk 

nl. vemlichte prealabele toestemming van de Commissie of 
autonome invoering, waarna eventueel een klachtenprocedure 
zoals hierboven geschetst. 

Desgewenst kan tenslotte de Raad van Ministers, OP voor
stel van de Commissie, nadere uitvoeringsregelingen vaststel
len. 

Met dit voorstel konden de verschillende delegaties zich 
in beginsel wel verenigen, waarbij de Franse, Italiaanse en 
Nederlandse gedelegeerden zich uitspraken voor het systeem 
van prealabele toestemming voor nieuwe subsidies, terwijl de 
Duitse delegatie vasthfeld aan een klachtenprocedure. 

De Nederlandse gedelegeerde achtte het bovendien wense
lijk dat de Commissie ook ex officio tegen bestaande subsi
dies zou kunnen optreden. 

Zowel de Nederlandse als de Belgische woordvoerders 
stelden hun instemming bovendien afhankelijk van de wijze 
waarop tenslotte het institutionele 'rmni zou worden geregeld. 

Besloten werd, dat de voorzitter op bovenvermelde basis 
een nieuwe tekst zal o-nstellen, welke in het begin van de 
volgende week beschikbaar zal zijn, en in een later stadium 
ophieuw zal worden besproken. 

PROGRAMMA VOOR DE VOLGENDE WEEK 
Maandag 19 november s 14 uur (restreint) concurrentieregels 
Dinsdag 20 november : afbraak interne tarieven en contingen

ten 
woensdag 21 november : betalingsbalans en monetaire vraagstuk

ken 
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Sub - Werkgroep Inve st er ingsf ond.s . 

De besprekingen in genoemde werkgroep werden in de period< 
van 6 t/m 9 november voortgezet, doch de resultaten waren van 
zo voorlopige aard, dat zij grotendeels achterhaald werden 
door de besprekingen in de periode van 12 t/m 14 november, 
weshalve een gezamenlijk verslag over beide perioden wordt op
gesteld. Daar de besprekingen door de sub-werkgroep hiermede 
zijn afgesloten, kan het hiernavolgende tevens als eindverslag 
dienen. 

In genoemde periode passeerden de volgende onderwerpen 
(nogmaals) de revue en werden de volgende resultaten bereikt. 
Vooropgesteld zij,__dat in het hiernavolgende menigmaal zal 
blijken, dat Italië zijn positie reserveerde. Hierbij dient 
overwogen te worden, dat de Italiaanse woordvoerder menigmaal 
met een bereikt compromis accoord kon gaan, doch dat hij geen 
vrijheid had buiten zijn klaarblijkelijk zeer enge restricties 
te gaan. Tevens blijkt uit het volgende verslag, dat de stem 
van Luxemburg niet werd vernomen wegens afwezigheid van dat 
land. Vast staat, dat Luxemburg in deze aangelegenheid slechts 
geïntereseerd is voorzoveel het om de sleutel van de verschaf
fing van kapitaal gaat. Het Luxemburgse argument zal zijn te 
streven naar een niet meer dan nominale bijdrage onder argu
mentatie, dat dit land enerzijds een EGKS-land is en anderzijd 
een land van kleine landbouwers, als gevolg waarvan de beteke
nis van het investeringsfonds voor de Luxemburgse economie van 
geen importantie is. Voorts moge in algemene zin worden opge
merkt, dat de taak van het investeringsfonds in het kader van 
de inschakeling van de Iranse Overzeese Rijksdelen in de ge
meenschappelijke markt niet aan de orde is geweest. Van enkele 
delegaties staat bovendien vast, dat zij zich het volstrekte 
recht voorbehouden op ieder ingenomen standpunt terug te komen 
wanneer tot een dergelijke taakverruiming zou worden besloten. 

1. Organen. 

Wat het hoogste orgaan betreft moge in de eerste plaats 
worden verwezen naar verslag 13A. Nogmaals bleek, dat van Ita
liaanse zijde gedacht wordt aan ''de1' Ministerraad en van de 
zijde v n enkele andere landen hoogstens van "een" Minister
raad, wanneer men over het top-orgaan van het investerings
fonds spreekt. Ook bleek, dat Italië alleen staat in zijn po
ging door middel van dit top-orgaan politieke invloed op de 
credietverlening te doen uitoefenen. Weliswaar zien de Ita
lianen dit niet als een interventie op het gebied van de fei
telijke leningstransacties, maar zij mening toch wel, dat de 
Ministerraad het investeringsfonds in de richting van bepaalde 
prioriteiten moet kunnen leiden. 

Hoewel dus voorlopig overeenstemming werd bereikt om de 
naam Ministerraad voor dit orgaan te handhaven, lieten Duits
land en Nederland weten, dat zij om psychologisch-bancaire re
denen bijzonder geporteerd blijven voor de naam "Conseil des 
Gouverneurs" .. 

Het hiernavolgende orgaan, dat "'Conseil d'Administration" 
zal komen te heten, wordt geheel belast met de beslissingsbe
voegdheid, zowel terzake de actieve als de passieve operaties. 
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Er bestond verder overeenstemming, dat hier gestreefd moet 
worden naar een volstrekt onafhankelijk lichaam. In de uit
werking van dit beginsel kwamen echter wel enige verschillen 
aan het licht, frankrijk wenste de leden van de bestuursraad 
voor een periode van 2 jaar te doen benoemen, doch de andere 
landen wensten met het oog op de onafhankelijkheid een perio
de van 5 tot 7 jaar. Benoeming geschiedt door de ministerraad 
op voordracht van ieder der zes landen. Omtrent de mogelijk
heden van ontslag bestond eveneens verschil van mening, iïe-
derland ging hierin het verst en meende dat ontslag van een 
lid van de bestuursraad door de ministerraad slechts zou kun
nen geschieden op voorstel van de bestuursraad zelve. Duits
land, Italië en België accepteerden deze mogelijkheid, doch 
meenden bovendien een voorstel voor ontslagaanvrage mogelijk 
te moeten maken voor de leden-landen en de Europese Commissie. 
Frankrijk daarentegen meende, dat een voorstel tot ontslag
verlening uitsluitend kon komen van het land, dat het betrok
ken lid van de bestuursraad als zodanig had voorgesteld. 

Tenslotte bleef eveneens verschil van mening bestaan over 
de positie van het lid van de Europese Commissie in de be
stuursraad. Italië wenste dit lid volledige bevoegdheid te 
geven, doch de andere landen meenden, dat de status van niet 
stemgerechtigd vertegenwoordiger voldoende was, met name om
dat in het procedurele vlak de door de Europese Commissie uit 
te brengen adviezen over leningstransacties een belangrijke 
rol werden toegekend (zie hieronder). 

Het probleem van de. eventuele stemmenweging (voorstan
ders Duitsland en Frankrijk) kwam niet verder, doch de Duitse 
vertegenwoordiger verklaarde, dat de algemene gang van zaken 
voor Duitsland in de werkgroep zo bevredigend was geweest, 
dat hij meende zijn regering te kunnen aanbevelen dit probleem 
opnieuw in oven-reging te nemen. 

Het laagste orgaan heeft de naam "Comité de Directian1' 
gekregen. Hier bestaat een ernstig verschil van mening, daar 
van de zijde van Duitsland, Nederland en Frankrijk wordt ge
steld, dat hier sprake zou moeten zijn van een eenhoofdige 
leiding en dat conform de Interbank dient te worden gesproken 
van i:de President en zijn personeel" . Andermaal om redenen, 
die sterk in het psychologisch-bancaire vlak liggen leek het 
wenselijk één persoon zowel naar buiten uit als tegenover_de 
bestuursraad verantwoordelijk te stellen. België en Italië 
streven echter naar een "directie11 om naar het voorkomt toch 
mindor juiste redenen, n.1. redenen, die wezenlijk teruggaan 
tot een wantrouwen, dat niet past bij de "Europeanisatie", 
die toch inhaerent aan het streven naar een gemeenschappelij
ke markt moet zijn. België is bevreesd voor een Duitse pre
sident en Italië wenst de mogelijkheid te openen een landge
noot op het hoogste niveau in de staf te kunnen aanstellen. 
Vandaar het streven naar twee vice-presidenten. Tenslotte is 
een compromis gevonden, dat weinig gelukkig is, maar dat het 
beginsel van de eenhoofdige leiding althans niet aantast. Het 
compromis komt erop neer, dat de president uitsluitend ver
antwoordelijk is en de enige en hoogste autoriteit uitoefent, 
doch dat er twee "vice-presidenten" worden aangesteld, waar
mede de president verplicht is over belangrijke kwesties over
leg te plegen. Deze 3 personen vormen dan het "Comité de 
Direction". 
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2. Procedure. 
Leningsaanvragen kunnen worden ingediend door de Euro

pese Commissie, de leden-landen en particuliere onderne
mingen. Steeds dient het advies van de Europese Commissie te 
worden gevraagd. Leningsaanvragen worden voorbereid door de 
directie en met een positief of negatief advies ter beslis
sing voorgelegd aan de bestuursraad. De bestuursraad beslist 
in beginsel bij gewone meerderheid. Een afwijkende regeling 
bleek slechts nodig in geval tussen de genoemde drie instan
ties geen overeenstemming heerst. Hierover bestond zeer wei
nig overeenstemming, doch tenslotte werd een Nederlands com
promis aanvaard. 

Tot goed begrip dient hierbij, dat aan dit gebrek aan 
"overeenstemming ten grondslag ligt de wenselijkheid enerzijds 
de directie een zeer sterke positie toe te staan op het ge
bied van de actieve operaties in verband met zijn positie te
genover de kapitaalmarkt en anderzijds de wenselijkheid de 
Europese Commissie wel te betrekken in economische beslis
singen, doch niet in de typische credietoperaties. Daarnaast 
bestond het streven ervoor te zorgen, dat de bestuursraad 
zijn beslissingen als een geheel neemt en niet uiteenvalt in 
zes landen-vertegenwoordigers. Deze problemen spitsten zich 
toe op de vraag, wat de bestuursraad zou kunnen doen, indien 
de directie een negatief advies omtrent een leningsaanvrage 
geeft. 

De thans aanvaarde regeling komt hierop neer, dat bij 
algemene overeenstemming de bestuursraad met eenvoudige meer
derheid beslist. In geval echter het voorstel van de directie 
niet overeenstemt met het advies van de Europese Commissie, 
beslist de bestuursraad met gekwalificeerde meerderheid. In 
het volgende geval, dat de directie negatief adviseert, doch 
de bestuursraad positief zou willen beslissen, werd een 
ernstig conflict geacht te bestaan, waarbij aanleiding was 
aan het advies van de Europese Commissie meer gewicht toe te 
kennen. Wanneer het nu gaat om een typisch economisch aspect, 
dan kan de bestuursraad met gekwalificeerde meerderheid de 
negatieve beslissing van de directie door een positief be
sluit vervangen, indien een positief advies van de Europese 
Commissie voorligt. Gaat het daarentegen bij een negatief 
directie-advies om typisch financiële redenen, dan wordt het 
advies van de Europese Commissie in dit opzicht niet relevant 
geacht en dient de beslissing uitsluitend vooi' verantwoorde
lijkheid van de bestuursraad te komen, die dan als eenheid 
van het advies van de directie moet afwijken, zodat hier aan
leiding is voor unanimiteit. Blijft tenslotte het geval, dat 
zowel de directie als de Europese Commissie negatief geadvi
seerd hebben, waarbij de Europese Commissie zich door econo
mische overwegingen liet leiden, dan Iran de bestuursraad 
slechts als eenheid dus bij unanimiteit een positieve beslis
sing nemen. 

Door deze oplossing werd dus enerzijds getracht te be
reiken, dat de economische adviezen van de Europese Commissie 
een aanzienlijk punt van overweging zullen uitmaken, terwijl 
anderzijds de Europese Commissie als het ware werd ingescha-
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keld om bij gebrek aan overeenstemming tussen directie en 
bestuursraad doorslaggevend op te kunnen treden. Hiermede 
wordt dan tevens bereikt, dat het onnodig wordt de Europese 
Commi sie in de bestuursraad zitting te laten hebben, het
geen uit bancaire overwegingen toch minder wenselijk wordt 
geacht. 

3. Criteria. . 

Het voorgaande werpt direct de vraag op, wat economische 
en wat financiële overwegingen of criteria zijn. Hiertoe 
vond een Nederlands voorstel instemming, hetgeen erop neer
komt, dat het investeringsfonds in algemene zin verantwoor
delijk is voor de meest rationale gebruikmaking van zijn be
schikbare middelen in het Europese belang. Daarom moet primo 
in geval van leningen aan staten nakoming van de dienst der 
lening verzekerd zijn en in geval van leningen aan particu
liere ondernemingen de rentabiliteit verzekerd zijn en moet 
secundo het te financieren project bijdragen tot de verho
ging van de algemene economische productiviteit ten gunste 
van de totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt. De 
overwegingen sub primo worden nu financiële beslissingen ge
noemd en zijn dus belangrijke aspecten van de credietopera-
ties, die geacht moeten worden tot de typische competentie 
van de organen van het fonds te behoren. De overweging sub 
secundo daarentegen is een aspect, waarmede het advies van 
de Europese Commissie van grote betekenis moet woiden geacht. 

Zowel dit beginsel als de procedurele uitwerking ervan 
vonden algemene instemming, doch Italië maakte een reserve 
zonder nochtans in staat te zijn een alternatief voorstel 
te doen. Dit vloeit voort uit de omstandigheid, dat deze 
problematiek voor wat Italië betreft reeds bij de Minister
raad begint. 

4 • ïient epolit iek. 

Hierover is bijzonder lang gedebatteerd. Er was alge
mene overeensteeming, dat de rentepolitiek moet zijn geba
seerd op een sluitende verlies- en winstrekening en op een 
behoorlijke reservevorming. Dit wil dus zeggen, dat met een 
zekere marge voor reserveringen de rente van de actieve ope
raties moet corresponderen met de te betalen rente op de 
passieve operaties, Dan blijft open de vraag, welke politiek 
moet worden gevoerd met betrekking tot het gestorte kapitaal, 
omdat het beginsel werd aanvaard, dat de leden-staten geen 
recht op dividend zouden moeten genieten. Integendeel werd 
het probleem van de reservevorming hiermede gecombineerd en 
werd gesteld, dat het inkomen van het eigen kapitaal zou 
dienen te worden aangewend als uitsluitende bron van alimen
tatie voor het reservefonds. 

Duitsland meende nu, dat de rente voor de actieve ope
raties met de gelden, voortvloeiende uit het gestorte kapi
taal, gebaseerd moesten worden op de laagste rentevoet, gel
dend in enig van de zes landen. België meende, dat deze 
rentevoet moest worden gebaseerd op het gemiddelde in de 
zes landen. ïoen nu vervolgens de vraag aan de orde werd ge-
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steld, wat moest geschieden, wanneer actieve operaties zouden 
plaatsvinden zowel uit middelen uit het gestorte kapitaal als 
voortvloeiend uit passieve operaties kwam men tot de con
structie, die men een "gewogen gemiddelde rentevoet" zou kun
nen noemen. Hieruit vloeit logisch voort, dat men dit begin
sel dan eigenlijk ook zou moeten vasthouden, wanneer de gel
den uitsluitend uit passieve operaties zouden komen, die zich 
echter zouden kunnen afspelen op markten met verschillende 
rentevoeten. Bovendien zou dit, wanneer t.z.t. aflossingen op 
de eerste leningen verstrekt met middelen uit het gestorte ka
pitaal weer zouden binnenkomen, tot een daling in de door het 
fonds berekende rente gaan leiden. 

Van de zijde van Italië en frankrijk werd dit systeem 
aanvaard, hetgeen vanuit debiteurenstandpunt heel begrijpe
lijk is. Van Nederlandse zijde werd echter uitdrukkelijk be
zwaar gemaakt, omdat een dergelijke politiek van rente melange 
niet met een behoorlijke bancaire standing in overeenstemming 
te brengen is en bovendien tot allerlei discriminatoire as
pecten aanleiding kan geven. Gewezen werd voorts op de omstan
digheid, dat dit typisch een delicaat operationeel terrein is, 
wat aan de directie en de bestuursraad toebehoort. Het Neder
landse standpunt kon tenslotte algemene instemming vinden en 
daarom werd besloten, dat de bestuursraad de rentevoet zal 
vaststellen "op basis van de condities, geldende op de inter
nationale kapitaalmarkten", zonder dat onderscheid wordt ge
maakt naar de oorsprong van de fondsen. Dit betekent, dat, 
strevende naar een sluitende verlies- en winstrekening, ook 
op het gestorte kapitaal normaal inkomen xrordt genoten. 

Geen volstrekte overeenstemming kon worden bereikt over 
de omvang van het reservefonds. Van Nederlandse zijde werd dit 
gesteld op 20% van het totale kapitaal, van Italiaanse zijde 
op 10% van het gestorte kapitaal en van de zijde van de an
dere landen op 10% van het totale kapitaal. Tenslotte werd 
een compromis gevonden, in die zin, dat het reservefonds 10% 
van het totale kapitaal zal bedragen, maar dat de bestuurs
raad kan beslissen tot verdere reservevorming over te gaan, 
indien het niveau van de uitstaande verplichtingen daartoe 
aanleiding geeft. 

5 . Limiet actieve operatie_s_. 
Het Nederlandse streven naar een dergelijke omvang der 

reserves was niet alleen gebaseerd op het advies van de SER, 
zoals menig van de voorgaande standpunten, doch ook op het 
feit, dat Duitsland tevoren een zeer aanzienlijke concessie 
had gedaan. Van die zijde was steeds gesteld, dat de actieve 
operaties het maximum van het kapitaal niet te boven zouden 
mogen gaan. Thans was Duitsland hierop teruggekomen en was 
bereid ermede accoord te gaan, dat de actieve operaties konden 
stijgen tot 250-% van het kapitaal, dus | 2 .5 mld. Deze con
cessie werd met dankbaarheid door Italië en frankrijk aan
vaard, waarna België en Nederland aan hun bedenkingen geen 
,verdere uiting gaven. 
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6. Positie leden-landen. 
Afgesproken werd, dat voor het plaatsen van een lening 

goedkeuring van het betrokken land nodig is. Eveneens is dat 
nodig voor het toestaan van een lening aan een particuliere 
onderneming in dat land, neg afgezien van de vraag, of het 
fonds in het laatste geval niet om een garantie zal vragen, 
hetgeen n.1. in een geval een onderneming voldoende andere 
zekerheden kan aanbieden, niet verplicht is gesteld. 
7. Valuta-regiem. 

Een moeilijk probleem reeö met betrekking tot de valu-
taire disposities, welke het investeringsfonds over zijn mid
delen mocht treffen. Overeenstemming bestond over de vrij
heid van beschikking wat betreft de in dollars te storten 
25% van het te storten kapitaal en over de in dollars ge
plaatste leningen. Geen overeenstemming bestond over de con
vertibiliteit van de overblijvende 15%> resp. de^binnen de 
zes geplaatste leningen. Van de zijde van Italië en Frank
rijk werd het standpunt ingenomen, dat het investeringsfonds 
recht had op convertibiliteit in dollars en dat dit een of
fer was, dat door de dollarrijke landen in het kader van de 
gemeenschappelijke markt gebracht diende te worden. Conver
sie van Europese valuta's in andere Europese valuta's diende 
echter aan toestemming onderhevig te zijn. Duitsland en Ne
derland namen een practisch tegenovergesteld standpunt in en 
België meende, dat volledige convertibiliteit in ieder op
zicht in aanmerking kwam. Het compromis werd tenslotte hier
in gevonden, dat er binnen de zes convertibiliteit zal zijn, 
doch dat voor conversie in dollars toestemming van het be
trokken land vereist is. Hiermede blijft open de vraag van 
conversie van valuta der zes in sterling, een faciliteit, 
waarmede Frankrijk zich niet kon verenigen. 
8. Bestedingsdwang. 

Van Italiaanse en Franse zijde werd gesteld, dat het wen
selijk was voer het fonds om te bepalen, dat de opbrengst 
van zijn leningen iiitsluitend binnen de zes landen besteed 
mocht worden, tenzij dit in het kader van de leningsoperaties 
niet mogelijk was. Tegen dit beginsel van de tied loan ont
stond ernstig verzet van de zijde van Duitsland en vooral Ne
derland, waarbij laatstgenoemd land aantekende, dat het hier 
niet alleen om een verwerpelijke economische politiek ging, 
doch ook om een inconsequent beginsel, wanneer het investe
ringsfonds anderzijds wel moet hopen buiten de zes landen 
leningen te plaatsen. Daarnaast werd van Nederlandse zijde 
gesteld, dat het gehele probleem voor het investeringsfonds 
irrelevant is en dat het fonds zich in dit opzicht dient te 
gedragen naar de speciale regels op het gebied van de eco
nomische politiek, welke voor de gemeenschap als zodanig zal 
gelden. 
9• Immuniteiten. 

Eenzelfde standpunt werd wat enkele andere punten be
treft ingenomen, waar gepoogd werd het investeringsfonds een 
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speciale positie te geven, zoals op het gebied van de fis
cale immuniteit, de sancties te nemen tegen leden, die hun 
verplichtingen niet nakomen etc. Deze aspecten dienen even
eens conform deze bepalingen van de gemeenschappelijke markt 
geregeld te worden. 
10. otortingen. 

Tenslotte werd nogmaals get 
stortingen op het kapitaal aan t 
dat geen der landen bereid was i 
groep zijn kaarten verder op taf 
port van de werkgroep in dit opz 
meenschappelijke markt niet veel 

acht het probleem van de 
snijden. Het bleek echter, 
het kader, van deze werk-
1 te leggen, zodat het rap-
cht de commissie voor de ge 
verder zal helpen. 

11. Fonds of bank? 
Als slotwoord merkte de Duitse gedelegeerde op, dat de 

hele gang van zaken zodanig lgemene wens wees tot 
een bancaire opzet te komen, dat hij daaruit thans de moed 
vatte het voorstel te doen in het rapport van de werkgroep 
voor te stellen, dat het onderwerpelijke instituut geen 
''fonds11 maar "bank" genoemd zou worden. Hij weest op de grot 
optische voordelen, die dit zou hebben. De Nederlandse woord 
voerder stelde, dat dit een probleem was, wat tot nader orde 
zou kunnen blijven liggen, doch dat hij nu het opgekomen was 
wilde memoreren over deskundig advies te beschikken, dat 
eveneens aangaf, dat het verstandiger zou. zijn in verband 
met de betrekkingen tot de kapitaalmarkt om van "bank" te 
spreken. Hij weest erop, dat om precies dezelfde redenen 
besloten was de Internationale Bank geen "bank" te noemen. 
De Belgische en Franse woordvoerders bevestigden, dat er 
aanleiding was dit aspect nader te bezien, doch dat zulks 
op een later tijdstip op een ander niveau kon geschieden. 
Frankijk voegde hieraan toe, dat het wellicht mogelijk was 
zowel de ongunstige naam "fonds" als de extreme naam "bank" 
te vermijden door een ander woord te vinden. 
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yerkgfroep Euratom 
De volgende punten werden be sproken ; 

1) uitwisseling van know-how 
2) gemeenschappelijke ondemeningen 
3) research. 
4) investeringen 
5) gezondheidsbescherming 
6) diversen. 

Sub 1. De artikelen 9, 17 en 21 over de uitwisseling var, 
know-how (doe. MAE 512 en 5 2 9 ) werden, na voorbereiding door 
de redactiecommissie, door de vergadering onder amendering 
aangenomen. De patentoxpe rts zullen ae artikelen 1 8 , 19 en 20 
volgende week nog nader onder de loupe nemen. 

Sub 2 . De ontwernartikclen over de gemeenschappelijke onder
nemingen ,~ vervat in MAE 5 2 1 , kwamen bij revisie grotendeels 
gereed. Openstaande punten zijn nog : 
a) besluitvorming van de Ministerraad in art. 4 sub a", indien 

de door een gemeenschapsonderneming te fabriceren produc
ten via" het agentschap zullen worden verhandeld (zie vorig 
weekrapport). Dit punt moet wachten totdat de artikelen 
over het agentschap zullen worden behandeld; 

b) de" tekst vaiyprotocol-annexe, waarin door "de juridische 
experts (evt. geassisteerd door fiscale experts) de even
tueel te verlenen privileges en immuniteiten (+ lijst daar
van) zullen worden vastgelegd. OP Duits verzoek zal deze 
tekst ook een formule ter voorkoming van misbruik bevatten; 

c) de tekst, van art. 5 z a l nog nader door onze juristen thuis 
moeten worden bekeken; 

d) een enig artikel over" de "entreprises associées" ontbreekt 
nog en moet wachten OP nadere gegevens ten aanzien van het 
budget van Euratom en het (algemeen) investeringsfonds. 

Sub 3• De artikelen over de re search,vervat in Eur. %Q (MAE 
463) werden nogmaals onder de loupe genomen. Enkele openstaan
de punten werden afgedaan, soms na wijziging van de tekst, 
andere punten zullen ter beslissing aan de vergadering der 
Delegatiehoofden worden voorgelegd. (Tot de laatste categorie 
behoren amendementen OP art 1 sub 2; art. 4». 1e alinea;- art.8, 
2e en 4e alinea.) 

Besloten werd het eerste research programma van Euratom 
en het daarbij behorend budget als bijlage aB.n het verdrag te 
hechten en tegelijk met dit laatste door de parlementen te 
doen behandelen. Ter voorbereiding van deze annexe zal een 
werkgroep"moeten worden gevormd, welke van elk land een pro
gramma-expert en oen financieel-specialist bevat» Nieuwe ar
tikelen 8 en 8 bis over het Wetenschappelijk en Technisch 
Comité, voorbereid door de redactie groep (MAE 536) werden na 
amendering toegevoegd. On enkele details daarvan zal nog nader 
een uitspraak van de Delegatiechefs moeten worden afgewacht. 

De lijst van het "researchgebied" van Euratom, als ver-
dragsannoxe genoemd in art. 2, werd definitief vastgesteld. 
Deze is nu vervat in Eur. 51 (MAE 528). 
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Onenstaande punten zijn nu nog Ï 
a. de opneming van een artikel over" de wijze van vaststelling 

van de zetel van het gemeenschappelijk research—centrum; 

b. een Frans-Belgische nieuwe redactie voor het eerste punt 
van art. 2, "beogend cle onderdelen van het centruci geo
grafisch te kunnen spreiden; 

c. van Duitse zijde achtte men hec- ongewenst, aan Euratom de 
mogelijkheid toe te kamen om ten laste van haar financiële 
middelen steun te verlenen aan de realisering van nationale 
en -nrivé research-nrograma' s. Dit onderdeel van art. 7 
bleef nog onbeslist. 

Sub 4 . In MAE 537 had de bemerkte commissie enkele artikelen 
geredigeerd over de inve steringen. Slechts de coördinatietaak 
van de Commissie werd hierin belicht, daar" artikelen over een 
eventuele financiè'le hulp van Euratom aan privé-bedrijven van
wege onbekendheid met de mogelijkheden van het Eurat ombudgej? * 
zonder uits-nraak over de wenselijkheid van deze soort van hulp 
niet konden worden ontwonen. Ook de beschrijving van een evai 
tuele bemiddeling staak van Euratom voor het verschaffen van 
leningen uit het (algemeen) investeringsfonds meest worden 
uitgesteld. De geadopteerde teksten hadden daardoor slechts 
betrekking OP : 

â  de coördinatietaak van de Commissie\ 
b) de Plicht van de betrokken ondernemingen om aan de Commis

sie hun nieuwbouw- en verbouwingsplannen te melden, uiter
lijk 3 maanden vóór het begin der uitvoering, indien de 
daaraan verbonden investeringen behaalde - nader door de 
Ministerraad OP voorstel van de Oommissie vast te stellen -
minimumbedragen zullen overtreffen? 

c) dé taak van de Commissie, om met de betrokken industrieën 
hun investeringsplannen te bespreken en haar ziens'.vi jze 
aan de regeringen mede te delen; 

d) een geheimhoudingsr)licht voor de Commissie, van kracht zo
lang door betrokkenen en hun regering geen toestemming Tot 
publicatie van de plannen is verleend. , 

Sub 5» In de laatste versie van de artikelen over de gezond
heidsbescherming , vervat in Annexe 1 van Eur. 46 (MAE 443) ' 
werden de nodige wijzigingen aangebracht. Een Nederlandse 
interpellatie over de gegeven redactie van punt D, welke op 
een bepaald punt afwijkt van het eindontwerp van de expertc 
(MAE 402) leidde tot de notulering van de conclusie, dat 4e 
nieuwe tekst de oude geheel dekt. Van" Belgische zijde werd o-n 
aanvulling van enkele onderdelen van punt A op blz. 2 aangc -
drongen, hetgeen voor ons accoord nog thuis met onze experts 
dient te worden besproken. 

Sub 6. Diversen 

Volgende we"ek zal, te beginnen dinsdagmiddag 15.30 uur, 
beperkte groe^ bijeenkomen o.a.. voor artikelen over h 

aonon olie--agent schap . Maandagmiddag 15.30 uur en dingdag 
zullen de patentexperts opnieuw vergaderen over de artikelen 
18, 19 en W. 
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De' . j u r i s t e n z u l l e n v o l g e n d e week , Dn nader t e b e h a l e n 
t i j d s t i p " een b e g i n naken n e t h e t ontwerp van vsrdrag3aimexe 
ove r de p r i v i l e g e s en i n n u n i t e i t e n v o o r de g e n e e n s c h a p p e l i j k e 
onde rnen ingen . 

Een B e n e l u x - d o c u n e n t , E u r . 52 (MAE 543) Werd u i t g e b r a c h t 
o v e r de t e e re Sr en gene o n s c h a d e l i j k e i m r k t o-o n u c l e a i r g e 
b i e d . D i t docunent z a l e c h f e r p a s na 26 novenber a . s . v o o r 
het e e r s t " i n de E u r a t o n g r o e p kunnen worden b e s p r o k e n , daar 
deze groen v o l g e n d e week n i e t z a l b i j eenicon en. 

De e e r s t e v e r g a d e r i n g van de " c h ê n i s c h e sche id ings^roe-n 1 ; 
onder l e i d i n g van de h e e r P o l a n d z a l p l a a t s hebben O P 2 c n o -
v e n b e r a . s . t e Bad Godesbe rg ,* o . a . om een c o l l e c t i e f antwoord 
van de Zes v o o r t e b e r e i d e n O P h e t OEEC-ontwerp s t a t u u t v o o r 
o p r i c h t i n g van een S y n d i c a t d ' E t u d e s . 

- 1 1 - 1 200-1 0 0 - 1 1 - ' 56 
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