Kort verslag van de dertiende bespreking van de Soc iale Commis sie op 10 October 195 0 onder voorzittersohap van de Heer Ur:;.. .

----------------------------------- ------ ----------------------

Behandeld werd een nota van wi jzi g ingen op het de vorige
dag gedeeltelijk bespr eken oonoept- rapport.
Het aantal g evallen, waarin het b eginsel van de ontoelaat baarhe~d . van loonsverlaging al s conourrentiemi ddel ~titzonder ing
lijdt, n.l. bij de glijdende l oonschaal en bij verlaginG van de
kosten van levensonderhoud, werd nog u i tgebrei d met d e mog elijkheid van het herst ellen van g emaakt e fout en.
Het de vorige dag door de Heer Uri als probleem gestel de
hiaat tussen enerzijds de gronds lag .van een eoonomi sche pr~du c 
tie, anderzijds de onmaoht van de H. A: om in te gri jpen daa:r ;
waar de arbeiders met een loonsverlaging g enoegen nemen om stopzetting van de ohdèrneming te v oorkomen, werd cpn1. euVl b esproken.
De Heer Uri had biijkbaar zijn keus bepaal d en stelde een redaotie vo or , volg eh8 wel ke lo ons ver lag j_ng en bij de H'. A. moeten worden aangemeld (dez er z i jds gee n bezwaar)) terwijl de H.A . bev o egd
is deze te annulérèn.. De Nederlandse delegatie herhaalde het de
vorige dag gemaakte voorbehoud,
Bi j de exploitati on de la main-d' oeuvre werd het Nederl and~ voorstel aanvaard) dat bij van Overheidsw eg e gereg elde lonen
als uiterste een reocmmendatisa op haaT plaats zou zijn . Dez er zijds werd geen bezwa~r g emaakt om ook bi j vrije loonvorming
avis te veranderen in recomrnendation.
Wat de distorsion s betreft) trad het nieuwe Frans~ redact ievoorstel veel te veel in détails, maar in de grote lijn werd
het aanvaardbaá~ geaoht .
.Aan het sdherna ) vermeld in CNP/WP/Soc. 12) zou . volgens de
Fransen een nieuw punt behoren te worden toegevoegd, n.l.:
4. Perturbations = wijziging en van het loonniveau, die hiet g ecor-

rigeerd behoeven te worden, doch waarvan het plotselinge optreden tijdelijke maatreg elen n odi g kan maken teneinde verstoringen
van het evenwicht te voorkernen. De Nederlandse delegatie heeft
zich haar standpunt vo orb ehouden, omdat zij het g evoel heeft,
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dat dergelijke gebeurtenissen te vergelij ken zlJn met b.v.
devaluaties, waarvan de g ev ol gen in art. 30 moeten worden behandeld.
De Belg en en Luxemburg ers hamerden opnieuw op de betekenis van art~ 17 e. De Dui tsers h adden ten aanz ien van de bais ses de salaires hetzelfde voorbehoud als Nederland, z i j maakten bovendien bezwaar teg en alle p ass ag es ) waarin d e H.A. een
recommendat i on kan geven~ De Ital ianen tenslotte maakt en hun
instemmi ng afhank eli jk van hetg een ten aanzien van de vrije
rrigratie uit de bus ~ou komen.
Het rapport zal nu zijn eindvorm krijgen; de door de
delegat ies g emaakte re s erves zullen er in worden verme ld eh
dan zal het aan het Comité Rest reint wo r den aangeb oden. De
Nederlandse Sociale Gr oep zal aan de leiding van d e Ne derlandse delegatie de nodige v8 0rli cht ing verstr ekken inzake de punten) waarover van Ne derlands e zi jde nog iets te z eggen valt.

Parijs, 10 October

1950.

