
Verslag van de 34e vergadering van de Ministers van Financiën van 
de landen der Europese Gemeenschappen te Parijs op 23 en 24 febru
a r i 1970. 

In deze bijeenkomst hebben de ministers van Financiën van de 
E.G.-landen 1) van gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen: 

1. Actuele problemen van begrotingspolitiek; 
2. Meerjarenprojecties van de Gemeenschapsbegrotingen; 
3. De werkzaamheden op het gebied van de belastingharmonisatie; 
4. De derde aanvulling van de middelen van de International Deve

lopment Association; 
5. Door de Haagse topconferentie geopende perspectieven voor Euro

pese monetaire samenwerking i n het l i c h t van de internationale 
monetaire problemen. 

1. Gedachtewisseling over actuele problemen van begrotingajolitiek. 

Aangezien de conjuncturele ontwikkeling en vooruitzichten in 
de afzonderlijke lid-staten reeds i n de Raadsvergadering van 26 
januari j l . waren besproken, beperkte de discussie zich tot aan
vullende opmerkingen over het begrotingsbeleid die over het a l 
gemeen weinig nieuwe gezichtspunten opleverden. De heer Barre wees 
er op, dat de monetaire instrumenten i n de meeste landen reeds 
intensief worden aangewend b i j de bestrijding van de i n f l a t i e en 
dat het accent meer op de begrotingspolitiek zal moeten worden ge
legd, m.n. i n Italië, België en Nederland. In Frankrijk wordt reeds 
sinds j u l i 1969 een r e s t r i c t i e f begrotingsbeleid gevoerd, terwijl 
ook in Duitsland de begroting een bijdrage levert tot het bereiken 
van evenwichtsherstel. 

Wat dit laatste betreft gaf minister MSller een opsomming van 
de maatregelen van het stabilisatieprogramma van de Bondsregering. 
Hij deelde i n d i t verband mede dat de verhoging van de bezoldiging 
van het overheidspersoneel voor een deel i n de sfeer van de bezits
vorming zal worden gerealiseerd. Ook i n de metaalindustrie werd 
overeenstemming bereikt over aanwending van een deel van de loon
s t i j g i n g voor vermogensvorming. 

De Belgische begroting i s volgens minister Snoy et d'Oppuers 
eveneens gericht op het bereiken van evenwicht i n de volkshuis
houding die i n het algemeen nog door spanningsverschijnselen wordt 
gekenmerkt. Een opvallend aspect van het begrotingsbeeld z i j n de re
l a t i e f grote lasten van de schuldendienst (ca. 17$ van het begro
tingstotaal). B i j het parlement i s een wetsontwerp i n behandeling 
tot verlichting van de belastingdruk voor m.n. de lagere inkomens; 
hiervan mag een matigende invloed op de looneisen worden verwacht. 

1) Een namenlijst van de gespreksdeelnemers is als bijlage opgenomen. © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 990
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S02051



De invoering van de B.T.W, roept problemen op voor de begroting 
1971. Deze zal worden vergezeld van een raming voor drie jaren welke 
uitsluitend een indicatief karakter zal dragen. 

De Italiaanse begrotingspolitiek was in I968 èn het eerste half
jaar 1969 gericht op stimulering van de conjunctuur, hetgeen nog 
in de begroting 1970 doorwerkt. Tegen het einde van I969 nam de 
(consumptieve) vraag mede toe door loonstijgingen die het gevolg 
waren van contractloonstijging, opheffing van loonzônes 
en de werking van de glijdende loonschaal. Voor 1970 wordt gere
kend met een loonstijging van 16 à 17$. Minister Colombo zette 
uiteen dat het begrotingsbeleid zal moeten resulteren i n een ver
mindering van het beroep op de kapitaalmarkt door de staat, ten
einde ruimte te maken voor een uitbreiding van de particuliere in
vesteringen terwil Ie van een vergroting van de produktiviteit, 

In Luxemburg tracht men het tot dusverre gevoerde begrotings
beleid voort te zetten, waartoe mede een perspectief voor de 
periode tot en met 1975 i s opgesteld. B i j de formulering van het 
begrotingsbeleid voor 1971 zal rekening moeten worden gehouden met 
de gevolgen van de invoering van de B.T.W, per 1 januari 1970, 

loonsverhogingen en de revaluatie van de D .H. 

Staatssecretaris Grapperhaus (die Minister Witteveen op de 
eerste vergaderdag verving) memoreerde, dat het i n de afgelopen 
tien jaren in Nederland gevoerde budgettaire beleid i n beginsel uit 
conjunctureel oogpunt neutraal i s , maar dat door bepaalde maatre
gelen aan de ontvangsten- en/of de uitgavenzijde van de begroting 
een anti-cyclische werking kan worden bereikt. Omdat de bestaan
de mogelijkheden voor het conjunctureel hanteren van de belastingen 
beperkt z i j n heeft de regering thans i n een voorontwerp voor een 
wet een nieuw f i s c a a l conjunctuurpolitiek instrument voorgesteld. 
De Staatssecretaris l i c h t t e voorts toe dat de regering i n 19^9 na 
overleg met het bedrijfsleven maatregelen van budgettaire en f i s 
cale aard heeft genomen om tot een doorbreking van de p r i j s - en 
loonspiraal in 1970 te komen. In dit verband vermeldde h i j dat naar 
aanleiding van de i n een aantal collectieve arbeidscontracten 
opgenomen indexeringsclausule (die veelal verder reikt dan één 
jaar en betrekking heeft op de totale p r i j s s t i j g i n g , inclusief die 
uit hoofde van indirecte belastingen) aan de S.E.R. advies i s ge
vraagd over het vraagstuk van de loonindexering. De bewindsman noem
de de fimanciële p o 3 i t i e van de gemeenten een knelpunt i n de over
heidsfinanciën da een probleem vormt b i j het streven naar een 



evenwichtige verhouding tussen de uitgaven van centrale en lagere 
overheid. Met minister Möller was h i j van mening dat het zinvol 
sou zijn een studie te maken van het "declaratie-mechanisme", d.i. 
de automatische stijging van de staatsuitgaven op grond van be
slissingen die door andere organen worden genomen, bv. in de sector 
van de sociale zorg. 

Minister Giscard d'Estaing gaf een korte toelichting op het 
in Frankrijk sinds medio 1969 gevoerde restrictieve begrotingsbe
leid . Hierbij worden o.m. de door blokkering van begrotingsuitgaven 
vrijkomende middelen als conjunctuurreserve aangehouden om te zijner 
t i j d , wallicht in de tweede helft van dit jaar, te worden besteed. 
De Franse minister staat onder druk van z i j n collega's in het kabi
net om deze middelen reeds nu v r i j te geven; daarbij beroep^zij zich 
op een afwijkend inzicht in het conjunctuurverloop, hoewel misschien 
ook de komende locale verkiezingen een r o l spelen. 

Commissaris Barre meende, dat als de conjuncturele ontwikke
li n g in de Gemeenschap in de tweede helft van het jaar stimulerende 
maatregelen nodig zou maken, deze t i j d i g in de Raad en de Comité's 
van de E.G. moeten worden voorbereid. Wat het begrotingsbeleid 
betreft zou het Comité voor de Begrotingspolitiek moeten onderzoe
ken in hoeverre de in de afzonderlijke landen te hanteren instru
menten kunnen worden gecoördineerd.Wil dit zin hebben dan zal, vol
gens minister Snoy, vroegtijdig een conjunctuuronderzoek moeten 
plaatsvinden omdat de begrotingsprocedure i n de meeste landen reeds 
in het eerste semester begint. Daarentegen wilde minister Giscard 
d'Estaing de economische ontwikkeling i n het eerste halfjaar 1970 

afwachten om eerst daarna de conjunctuurvooruitzichten voor het 
tweede halfjaar te analyseren. 

2. M efrjarenprojecties van de Gemeenschapsbegrotingen. 

De heer Stammati merkte op dat dit onderwerp reeds eerder ter 
sprake i s gekomen in het kader van het onderzoek naar de mogelijk
heden tot verbetering van de begrotingsprocedure van de Gemeenschap. 
In zij n vergadering van 5 en 6 februati j l . heeft de Raad de voor
stellen van het Comité voor de Begrotingspolitiek t.a.v. de meer-
jarenprojecties overgenomen. Z i j houden in, dat de Commissie, ten
einde de begroting van de Gemeenschap i n het raam van een meerjaren-
projectie te plaatsen, na advies van het Comité voor de Begrotings
politiek, j a a r l i j k s financiële ramingen opstelt voor de folgende 



drie begrotingsjaren die de gevolgen van geldende en aanhangig 
gemaakte verordeningen of besluiten voor de Gemeenschap aangeven. 
Het betreft dus een projectie van de Gemeenschapsuitgaven en niet 
een, met de Duitse "Finanzplanung" vergelijkbare programmering 
sui generis, zoals door een meerderheid van het Comité voor de Be
grotingspolitiek wordt voorgestaan. 

De ministers Colombo en Snoy toonden zich niettemin verheugd 
over deze stap, maar vroegen zich af welke concrete inhoud hieraan 
moet worden gegeven. De heer Barre achtte een procedure mogelijk 
waarbij (a) de Commissie in overleg met het Begrotingscomité een 
raming maakt van de gevolgen van beleidsbeslissingen van de Baad; 
(b) na raadpleging van het Europees Parlement de raming aan de Raad 
ter beoordeling wordt voorgelegd; (c) de Raad onderzoekt of de op
gestelde raming en de f e i t e l i j k e ontwikkeling in overeenstemming 
zijn; (d) de Commissie aan de Raad verslag uitbrengt indien de u i t 
gaven de raming aanzienlijk overtreffen en hem passende maatregelen 
voorstelt. 

Minister Giscard d'Estaing toonde zich terughoudend ten aanzien 
van deze procedure, m.n. wegens de grote onzekerheden die aan een 
meerjarenraming van de landbouwuitgaven verbonden z i j n , terwijl 
de meerjarenprojectie juist grotendeels op deze categorie van u i t 
gaven betrekking zal hebben. Hij vreesde voor een "blokkering naar 
beneden" doordat naar een aanwending zal worden gezocht voor midde
len die b i j een eventueel meevallende ontwikkeling zouden vrijkomen. 
Dan komt er weinig terecht van een mogelijke afremming van de 
landbouwuitgaven, zoals die destijds door minister Witteveen werd 
bepleit. 

De overige ministers zagen deze procedure wel als een verbete
ring en waren geneigd de ervaringen hiermede af te wachten. Staats
secretaris Grapperhaus meende dat hieruit wellicht l e r i n g valt te 
trekken voor de meerjarenramingen i n de nationale begrotingen. 
Volgens minister Colombo kunnen meerjarenprojecties een inzicht ge
ven in de gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, op grond 
waarvan het mogelijk is eventuele beleidswijzigingen te beoordelen. 

3. yerkzaamheden_op_het_gecied_ 

In een exposé over dit onderwerp stelde de heer von der Groeben 
dat er een nauw verband bestaat tussen de recente ontwikkelingen i n 
de Gemeenschap op het algemene economisch politieke vlak en de 



belastingharmonisatie. Het besluit van de Haagse topconferentie 
om een plan te laten uitwerken voor een economische en monetaire 
unie geeft ook een impuls aan de harmonisatie op fiscaal terrein 
omdat nu een doel is gesteld waarop de verdere werkzaamheden kunnen 
worden gericht. Vo^r de volgende integratiefase van de Gemeenschap 
noemde de heer von der Groeben als doelstellingen: het bereiken 
van een economische en monetaire unie, de vorming van een geïnte
greerde Europese kapitaalmarkt en de afschaffing van de belasting
grenzen (eliminatie van grenscontroles, invoerheffingen en u i t 
voerrestituties). Dit laatste i s een absoluut noodzakelijke voor
waarde om tot een economische en monetaire unie te komen. De grens-
afschaffing vereist een aantal maatregelen op het gebied van de om
zetbelastingen, de accijnzen en van bepaalde dirœ te belastingen. 

wat de omzetbelastingen betreft zal het eerste doel moeten 
zijn het volledig elimineren van concurrentievervalsing. Een be
langrijke stap in deze richting i s dat in a l l e lid-staten de omzet
belasting per 1 januari 1972 op het 3.T.W.-stelsel zal z i j n geba
seerd. Toorts zal overeenstemming moeten worden bereikt over een 
uniforme toepassing van dit ste l s e l tot en met de kleinhandelsfase 
en over een toenadering van de tarieven. Bovendien zal een "Finanz
ausgleichs ver fahr en" moeten worden ont-wikkeld waardoor de B.T.W.-
opbrengst ten goede komt aan het land waarin het verbruik plaats 
vindt.Volgens deskundigen i s een uniformering van de tarieven 
niet noodzakelijk en z i j n verschillen van 2 â 3 punten denkbaar. 
Een toenadering van de tarieven i s echter vereist, omdat b i j ge
breke daarvan de individuele landen geneigd zullen z i j n tot het ma
nipuleren van de grensverrekeningen in geval van internationale 
monetaire spanningen, terwijl het r e i s - en grensverkeer belemmerin
gen zouden blijven ondervinden. Ook het besluit van de Baad de om -
zetbelastingen te kiezen als basis voor een Gemeenschapsheffing 
dwingt tot een harmonisatie van de B.T.V.-tarieven.De Commissie 
meent dat de huidige tarieven i n een eerste fase zouden moeben wor
den gebracht op een niveau dat varieert van 12-18$, welke marge ver
volgens zou moeten worden gereduceerd, waarna per 1 januari 1978 het 
gemeenschapstarief sou worden bereikt. Voorlopige onderzoekingen 
op basis van projecties zouden kunnen uitwijzen welke(budgettaire) 
gevolgen een toenadering van de tarieven voor de afzonderlijke l i d 
staten medebrengt. 

Ook voor een harmonisatie van de accijnzen gelden dezelfde 
motieven: concurrentieneutraliteit en afschaffing van de belasting-



grenzen. Dit probleem zal dan ook tezamen met de harmonisatie van 
de omzetbelastingen moeten worden behandeld. Bijzondere moeilijk
heden rijzen nog door de samenhang met andere sectoren van het 
communautaire beleid, zoals bv. de gemeenschappelijke landbouw-, 

energie- en verkeerspolitiek. In de komende fase zal moeten worden 
onderzocht welke accijnzen (m.n. die welke goederen met een rela
tief grote omzet belasten) zullen moeten worden geharmoniseerd en 
welke o? grond van hun geringere budgettaire betekenis kunnen wor
den afgeschaft. In een latere fase zal de aandacht moeten worden 
gericht op een harmonisatie van de structuren van deze belastingen 
en op een toenadering van de tarieven, waarbij voor de budgettaire 
gevolgen daarvan naar een oplossing moet worden gezocht. 

Op het gebied van de directe belastingen i s het o&diriOlk 
geconcentreerd op harmonisatie van de belastingen van ondernemingen, 
zulics vooral met het oog op de vrijmaking van het kapitaalverkeer 
en de vorming van een Europese kapitaalmarkt, het wegnemen van 
fiscale belemmeringen voor grensoverschrijdende fusies en voor 
intra-communautaire verhoudingen tussen moeder- en dochteronder»-
nemingen. In dit verband merkte de heer von der Groeben op, dat de 
Coiamissie de voorkeur geeft aan een uniforme afschaffing van de nog 
bestaande brohheffingen van obligatierenten.(Van Duitse zijde i E 
reeds het voornemen geuit over te gaan tot afschaffing van de v i 
gerende Kuponsteuer). Ten aanzien van het probleem van de zgn. dub
bele heffing is door prof. van den Tempel een onderzoek verricht 
dat resulteert in de aanbeveling^en uniform tarief voor zowel u i t 
gekeerde als ingehouden winst. 

Wat de verdere procedure betz'eft stelt de Commissie zich voor 
in het kader van een t.z.t. aan de Raad voor te leggen plan voor een 
economische en monetaire u n i e aan te geven in welke fasen de har
monisatie van de belastingen zich zou kunnen voltrekken. Minister 
GUoard d'Sstaing wilde echter het overleg over de belastinghar¬
monisatie laten voorafgaan aan een discussie in de Raad over het 
eerstgenoemde ruimere plan, gezien de vele specifieke aspecten van 
de fiscale problematiek. Minister Colombo meende, dat het exposé van 
de heer von der Groeben een goed uitgangspunt zou z i j n voor een 
voort te zetten overleg van de ministers van Financiën. De Commissie 
zou dit nog kunnen aanvullen met een aanduiding van het tijdschema 
dat haar voor de verdere werkzaamheden op dit terrein voor ogen staat. 
Staatssecretaris Grapperhaus kwalificeerde de door de heer von der 
Groeben in grote lijnen geschetste plannen alsystoutmoedig, maar 



deelde het optimisme en vertrouwen die hierin besloten liggen. 
Het viel hem op, dat de persoonlijke inkomstenbelasting bewust 
buiten deze plannen is gelaten. Hij meende dat het voor de indi
viduele regeringen een steun zou kunnen zijn indien de Commissie 
ook aanbevelingen formuleert inzake de verhouding tussen directe 
en indirecte belastingen. Een opvatting dienaangaande kan in het 
verband van het vraagstuk van de eliminering van concurrentiever
valsing immers niet worden gemist. Minister Snoy et d'Oppuers 
wees er tenslotte op, dat ook bij het (verder) harmoniseren van de 
belastingen rekening moet worden gehouden met een eventuele toe
treding tot de Gemeenschap van candidaat-leden. 

4. Derde_aanvulling van de middelen van de International Deve-
Iöömën£~AIsöcïatIön7~/~~~~7~\ — i . (I.D.A. ) 

Minister Vitteveen, op wiens verzoek dit onderwerp ter dis
cussie was gesteld, meende dat hek nuttig zou z i j n wanneer de E.G.¬
landen terzake tot een gemeenschappelijk standpunt zouden kunnen 
komen. Volgens de zienswijze Tan de Nederlandse regering is een 
verruiming van de middelen van de I.D.A. wenselijk om deze i n s t e l 
ling in staat te stellen haar uiterst nuttige act i v i t e i t e n ten 
behoeve van de ontwikkelingslanden voort te zetten. Vooral het f e i t 
dat hulp op gunstige voorwaarden wordt verleend is van belang voor 
deze landen die veelal i n raoeilijkheden verkeren door de aflossing 
van hun schulden. Ook is het multilaterale karakter van deze hulp 
van positieve betekenis voor de wereldeconomie. Wat betreft de omvang 
van de aanvulling herinnerde de minister aan het door dr Pear-
san-commissie genoemde bedrag van 3? 1 mld. per jaar gedtirende een 
periode van drie jaar. 

A l l e andere ministers sprake^ zich eveneens uit ten gunste van 
deze d t i l a t e r a l e hulpverlening, maar achtten de voorgestelde om
vang T,an de derde aanvulling te groot, utopisch of overdreven. Bij 
allen gingen de gedachten v e e l e e r uit naar de helft van dit bedrag 
ö 500 min.) of iets meer, wat reeds een toeneming met ca. 25^- t.o.v. 
*a vorige aanvulling zou betekenen. Minister Witteveen toonde zich 
verheugd over de uitgesproken voorkeur van zij n collega's voor 
multilaterale hulpverlening v i a de I.D.A. Naar zijn oordeel zou 
•< ,00 mm. echter een te geringe aanvulling zij n omdat als gevolg 
van opgetreden vertragingen do f e i t e l i j k e bijdragen thans reeds gro
ter z i 0 n d a n d e commitments van de tweede tranche (1 400 min. oer 



jaar) en rekening moet worden gehouden met de intussen opgetreden 
prijsstijging. Een verruiling met f 500 min. zou dan ook geen 
expansie van de mogelijkheden voor de I.D.A. betekenen. Minister 
Schiller verklaarde niet verder te kunnen gaan omdat een hoger 
bedrag tot een "Aufbringungsproblem" in eigen land zou leiden. 
Ook de andere ministers waren niet geneigd om een grotere aanvulling 
in overweging te nemen. 

5. Perspectieven voor Europe^ e^mone^ air e_ samenwerking. 

Uitgangspunt voor de beschouwingen was par. 8 van het commu
niqué van de Haagse topconferentie (1 en 2 december 1969) waar
in o.m. is gesteld dat de Raad, in nauwe samenwerking met de Com
missie, in de loop van 1970 een in fasen uit te voeren plan zal 
uitwerken dat de verwezenlijking van een economische en monetaire 
unie ten doel heeft. Over de inhoud en strekking van een Zodanig 
plan bestaan reeds verschillende concepties,t.w. van de zijde van 
West-Duitsland, België, Luxemburg en de E.G.-Commissie. Bij de 
bespreking daarvan is duidelijk geworden dat algemeen overeenstem
ming bestaat over het einddoel van een monetaire unie. De meningen 
lopen echter uiteen over het tempo van verwezenlijking en over de 
prioriteiten die voor de afzonderlijke fasen zouden moeten gelden. 
In de vergadering tekenden zich twee stromingen af, door minister 
Giscard d'Estaing gekwalificeerd als voorzichtig en constructief 
(de Duitse en Nederlandse ministers), respectievelijk moedig en 
constructief (de Belgische en Luxemburgse bewindslieden). In de op
vatting van de eerstgenoemden zal de monetaire unie het sluitstuk 
moeten zijn van een volledige coördinatie van de economische p o l i 
tiek en dus eerst in een latere fase van het integratieproces kun
nen worden gerealiseerd. Volgens de tweede groep zal de monetaire 
integratie reeds in de eerste fasen moeten beginnen. De Franse mi
nister sloot zich b i j deze zienswijze aan. De nog niet op schrift 
gestelde opvatting van de Commissie i s , dat de monetaire samenwer
king zich parallel met de coördinatie van het economische beleid 
dient te voltrekken. 

Minister Snoy et d'Oppuers gaf een korte toelichting op het 
Belgische "Plan de solidarité monetaire européenne en trois étappes 
1971-1978". Hij stelde vast dat in de huidige situatie divergenties 
in de economische ontwikkeling van de lid-staten kunnen optreden 
waaruit monetaire spanningen kunnen voortvloeien die de werking 
van de gemeenschappelijke (m.n. de landbouw- )markt frustreren. 



Daarbij komt dat de internationale monetaire samenwerking zich tot 
dusverre buiten de Gemeenschap rond drie kernen heeft ontwikkeld; 
het I.M.F., de belangrijkste reservevaluta en de Euro-dollarmarkt. 
Een vereiste voor verdere Europese integratie is dan ook een ver
sterking van de monetaire solidariteit binnen de E.G. Deze is 
echter niet denkbaar zonder een vérgaande convergentie van de 
economische politiek en zonder een homogeniteit in het functioneren 
van de economieën der lid-staten. 

3en en ander zal belangrijke wijzigingen met zich brengen 
in de institutionele verhoudingen, zoals de creatie van gemeenschaps 
organen met de nodige bevoegdheden op het gebied van de economische 
politiek (m.n. van de begrotings- en de inkomenspolitiek), de in
stelling van een communautair monetair systeem (naar analogie met 
het Federal Reserve System) met een eigen executieve, het doen 
optreden van de Gemeenschap als een autonome (monetaire) eenheid 
t.o.v. de buitenwereld.Voor de verwezenlijking van het plan zijn 
een drietal fasen voorzien waarin de onderlinge samenwerking op 
verschillende terreinen geleidelijk een dwingender karakter k r i j g t . 
Vat da monetaire betrekkingen tussen de lid-staten betreft wordt 
voorgesteld, dat in de eerste fase de marges voor wisselkoersfluc
tuaties worden verkleind en in de tweede fase geheel worden geëli
mineerd; er zaLéan sprake z i j n van een vaste onderlinge p a r i t e i t 
en van een uniforme koersnotering t.o.v. de dollar. Daarna volgt 
in de derde fase een gemeenschappelijk beheer van de gezamenlijke 
deviezenreserves. Overigens i s het Belgische plan geen strak schema 
mac.-:" staat het open voor wijzigingen, bijvoorbeeld wat het aantal 
faten betroft. 

Ook het Duitse "Stufenplan zur Verwirklichung der Wirtschafts
und v;v;irungsunion in der E.W. G. " gaat u i t van het besluit van de 
Haagse topconferentie. Minister Schiller merkte op, dat men zich 
bij de formulering van het plan vooral heeft laten leiden door de 
gedachte in par. 8 van het Haagse communiqué, dat "de ontwikkeling 
van de monetaire samenwerking dient te z i j n gebaseerd op de harmoni 
sering van het economische beleid". In het plan wordt dan ook het 
accent gelegd op coördinatie van de economische en conjunctuurpo-
l i t i e k als/roorwaarde voor een geharmoniseerd monetair beleid. 
Een l ilangrijk pragmatisch beginsel, dat een grote mate van f l e x i -
b i l i ,eit aan het plan geeft, i s , dat de overgang naar een volgen
de fase eerst zal plaatsvinden als de essentiële voorwaarden voot 
de voorafgaande fase vervuld z i j n . Hierover dient in de Raad over
eenstemming te worden bereikt. Volgens het Duitse plan zouden in 
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de eerste fase de voorwaarden moeten worden geschapen voor een 
grotere convergentie van de doelstellingen van de economische po
li t i e k op middellange termijn en voor een harmonisatie van het 
conjTinctuur- en financiële beleid. Aan het einde van de fase i s 
het moment van "take-off" bereikt voor een verwezenlijking van 
de aangegeven gemeenschappelijke doelstellingen in een tweede 
fase, waarin ook het door Commissaris Barre voorgestelde middel
lange steunmechanisme ii^erking zou kunnen treden. Aan het einde 
van deze periode (omstreeks 1974/75) zou de harmonisatie van de 
economische politiek zover moeten zijn gevorderd dat fundamentele 
onevenwichtigheden tussen de lid-staten niet meer kunnen voor
komen. De derde fase vormt de overgang naar een economische en 
monetaire unie en wordt gekenmerkt door een voortschrijdende i n 
stitutionalisering doordat geleidelijk communautaire elementen 
worden ingebouwd in het economische beleid en i n de geld- en 
kredietpolitiek* In deze fase zou ook het monetaire stel s e l moe
ten worden getransformeerd i n een soort Federal Reserve System, 
zouden de wisselkoersmarges moeten worden verminderd en het me
chanisme voor wederzijdse bijstand op middellange termijn worden 
uitgebouwd tot een gemeenschappelijk reservefonds. In de vierde 
("Hysee Ische") fase, waarvan het begin omstreeks 1978 wordt gedacht, 
zou de economische en monetaire unie worden voltooid door overdracht 
voor alle "notwendige" bevoegdheden aan gemeenschapsorganen, door aan 
het Comité van Gouverneurs der centrale banken de status te geven 
van een Europese centrale bankraad, door invoering van vaste en 
gegarandeerde wisselkoersen tussen de lid-staten en door creatie 
van een Europese munteenheid. Minister Schiller was van oordeel, 
dat de uitwerking van een "Stufenplan" zou dienen te worden opge
dragen aan een door de Raad te benoemen Comité ad hoe dat bijvoor
beeld zou kunnen bestaan uit de voorzitters van de v i j f E.G.-co-

I 1 ) 
mité's , een deskundige van de Commissie en een vertegenwoordi
ger van Luxemburg. Hij drong aan op een spoedige beslissing van 
de Raad opdat dit comité de resultaten van z i j n onderzoek zal kun
nen voorleggen vó*6r het Raadsdebat over de conjunctuur in de 
zomer van dit jaar. 

l)Monetair Comité, Comité voor de Conjunctuurpolitiek, Comité voor 
de Begrotingspolitiek, Comité voor de economische politiek op 
middellange termijn, Comité der Gouverneurs van de centrale banken. 



Ook minister Colombo zag in een harmonisatie van de economi
sche politiek een noodzakelijke voorvaarde voor versterking van 
de monetaire samenwerking.Een en ander vereist echter een p o l i 
tieke eenwording van Europa, een ontwikkeling die tot ingrijpende 
institutionele veranderingen zal leiden. Met nadruk betoogde 
hij dat een vermindering van de wisselkoersmargee eerst mogelijk 
is als de doelstellingen voor de economische politiek op middel
lange termijn in voldoende mate zijn geharmoniseerd. Hij kon zich 
voorstellen dat het doelmatig kan zijn in een overgangsfase de f l e x i 
b i l i t e i t van de wisselkoersen te handhaven. Het probleem van een ver
mindering van de zg. bandbreedte tussen de valuta's van de E.G.-lan
den en dat van de verhouding tot de V.S.-dollar zou z . i . nader moeten 
worden bestudeerd. 

Tijdens de vergadering stelde minister Werner zij n collega's 
de tekst ter hand van een studie inzake het perspectief voor 
een monetaire unie ("l'Europe en route vers l'Union Monétaire"). 
De l e i d J n a ^ ^ i e r i n i s , dat de monetaire integratie zich i n een 
zevental fasen zou kunnen voltrekken i n samenhang met de ontwik
keling van de coördinatie en harmonisatie van de economische en 
de conjunctuurpolitiek. kenmerkend voor deze voorstellen i s dat 
reeds^§e eerste fasen een sterk accent wordt gegeven aan de mone
taire samenwerking. Zo zou reeds voor de eerste fase een inschake
ling van de speciale trekkingsrechten in het mechanisme voor we
derzijdse bijstand op middellange termijn worden overwogen; i n de 
tweede fase zouden de wisselkoersmarges tussen de E.G.-landen moe
ten worden gereduceerd en i n het derde stadium een europese reken
eenheid worden ingevoerd. Door een verdere geleidelijke i n s t i 
tutionalisering zou in de zevende fase een Europees reservefonds 
tot stand kunnen komen. Voor de realisering van deze plannen wordt 
gedacht aan een periode van 7 à10 jaar. Minister Werner meende dat 
een fasenplan voldoende soepel moet zijn om eventueel nieuw toe
tredende candidaat-leden daarin zonder al te grote moeilijkheden 
te kunnen betrekken. 

Minister Witteveen achtte het noodzakelijk dat behalve de 
technische aspecten ook de politieke implicaties van de op zich
zelf inspirerende plannen nader worden bezien. Anders bestaat het 
gevaar dat de ambitieuze doelstellingen niet zullen worden bereikt. 
Hij wees er op dat het divergeren van de economische grootheden 
tussen de lid-staten plaats zal moeten maken voor een convergeren, 



wil men met de monetaire integratie voortgang kunnen maken. Het leek 
hem voorts raadzaam voor iedere fase bescheiden doelstellingen aan te 
geven en zich bij het coördineren van het beleid te bepalen tot het
geen voor het verwezenlijken daarvan noodzakelijk i s . 
De in het Belgische plan voor de eerste fase vervatte voorstellen met 
betrekking tot de begrotingspolitiek gaan verder dan nodig i s . Voor 
een unie is essentieel een zekere overeenstemming inzake de omvang van 
het begrotingstekort en de wijze van financiering, zulks met het oog 
op het effect voor de totale vraag. Maar andere aspecten van het begro
tingsbeleid, zoals de verhouding tussen consumptieve en investerings
uitgaven van de overheid en de verhouding tussen directe en indirecte 
belastingen vergen nog geen gelijke benadering. Politieke beslissingen 
ten aanzien van de kredietpolitiek en het beroep van de overheden op 
de kapitaalmarkt zullen uiteindelijk door gemeenschapsorganen moeten 
worden genomen. De centralisatie van de verantwoordelijkheid voor de 
Europese munt vereist een politieke eenwording en een institutionele 
uitbouw van de Gemeenschap, waarbij tevens de functie van het Europees 
Parlement onder ogen moet worden gezien. Al deze punten vragen om 
nadere bezinning. Het Duitse Stufenplan sprak minister Vitteveen in 
het bijzonder aan wegens zijn r e a l i s t i s c h karakter, m.n. het beginsel 
dat de overgang naar een volgende fase afhankelijk wordt gesteld van 
het bereiken van de doelstellingen i n het voorafgaande stadium. Vervol
gens wees h i j op de samenhang tussen de geleidelijke l i b e r a l i s a t i e van 
de geld- en kapitaalmarkten die het plan voor de eerste Stufe be
pleit en de coördinatie van de begrotingspolitiek. Een evenwichtige 
ontwikkeling van de kapitaalmarkten hangt immers mede af van de over-
heidsbesparingen waarvan de omvang tot nog toe i n de lid-staten uiteen
loopt. Het: plan voorziet voor de tweede fase i n een onderlinge 
afstemming van de rente- en kredietpolitiek van de lid-staten. 
Hier zou mede moeten worden onderzocht i n hoeverre de rentepoli-
tiek is gericht op het betalingsbalansevenwicht dan wel op het be
reiken van nationale doeleinden. Ook de re l a t i e tussen de regerin
gen en de centrale banken (de mate van onafhankelijkheid van deze 
laatsten) is een kwestie die om nadere studie vraagt. Minister 
Witteveen kon zich verenigen met de procedure om het overleg te 
laten voortzetten in een comité ad hoe, waarin h i j echter ook 
de vice-voorzitters van de genoemde comité's opgenomen zou willen 
zien. Dit comité zou zo nodig eventuele deelproblemen i n studie 



kunnen geven aan de E.G.-comité's. 
Sinister Giscard d'Estaing zag de monetaire integratie als 

een leidraad voor de verdere ontwikkeling van de gemeenschappe
li j k e markt. Hij was zich bewust dat deze vergezeld zal moeten 
gaan van een grotere coördinatie van het economische beleid. 
Z.i. leidt de monetaire integratie tot een eigen identiteit van 
de Gemeenschap hetgeen van betekenis kan zijn voor de monetaire 
samenwerking in mondiaal verband. Evenals de Belgische en Luxem
burgse ministers gal" h i j een grote mate van p r i o r i t e i t aan het 
creëren vah mechanismen voor een communautaire monetaire p o l i 
tiek. In het bijzonder bepleitte h i j de verwezenlijking i n de 
eerste fase van een systeem van wederzijdse bijstand op middel
lange termijn. Voor het verzekeren van een voldoende l i q u i d i t e i t 
van de vorderingen op dit steunmechanisme beval h i j inschakeling 
van de speciale trekkingsrechten van de lid-staten aan. Voorts 
sprak de Franse minister zich uit voor een vermindering resp. 
eliminatie van de bandbreedte voor fluctuaties in de onderlinge 
wisselkoersen, ook indien i n de r e l a t i e met derde landen aan een 
verruiming van de wisselkoersmarges wordt gedacht. 

De E.G.-Commissie zal de Raad binnenkort informeren over haar 
gedachten ten aanzien van een versterking van de monetaire sa
menwerking binnen de Gemeenschap. Vooruitlopend daarop deelde 
de heer Barre mede, dat naar verwachting met de vorming van een 
economische en monetaire unie een periode van 8 à 10 

jaar gemoeid zal z i j n . Naar z i j n mening zou een fasenplan geen 
star karakter mogen dragen en zich niet te veel op details moeten 
vastleggen. Ook zou een overgang van de ene op de andere fase niet 
aan te formele voorwaarden gebonden moeten worden. De ontwikke
l i n g van een economische unie zal symmetrisch moeten verlopen met 
die van een monetaire unie; beiden kunnen elkaar wederzijds stimu
leren. De gedachten van de Commissie gaan u i t naar een i n drie fasen 
te verdelen integratieproces. In de eerste fase (de jaren 1970-1971) 

zouden de Raadsbeslissingem van 26 januari ^ l . i n praktijk moe
ten worden gebracht. Met name zou het voorgestelde mechanisme voor 
wederzijdse financiële bijstand een r o l kunnen gaan spelen, 
eventueel met inschakeling van de speciale trekkingsrechten. Voorts 
zou moeten worden onderzocht welke maatregelen nodig z i j n voor ver
dere vrijmaking van het betalings- en kapitaalverkeer. De coördi
natie in het kader van het Monetair Comité en het Comité van de 
Gouverneurs zou i n deze fase kunnen worden versterkt. In de tweede 



fase (1972-1975) zou de samenwerking op verschillende terreinen 
(waaronder ook de belastingharmnisatie) parallel worden uitge
bouwd. Eovendien zou kunnen worden overgegaan tot een verhindering 
van de wisselkoersmarges(tv. met 50>') en tot de invoering van een 
Europese rekeneenheid voor financiële transacties binnen de Ge
meenschap. ITa 1976 zou moeten worden onderzocht of er een vol
doende solide basis aanwezig is om de monetaire unie te kunnen 
voltooien. Dan zullen een communautaire monetaire autoriteit moe
ten -worden gecreëerd, de resterende wisselkoersmarges geëlimineerd, 
een gemeenschappelijk reservefonds worden gevormd en een oplos
sing vorden gevonden voor een verdeling van de bevoegdheden 
van de nationale en communautaire organen. 

l'ini s ter Ficb.il" er constateerde verschillen ii/opvatting tus
se;, de Commissie en het Duitse Stüfenolan. Hij achtte het een be-
z v ? : d a t do Commissie bepaalde perioden fixeert. De pragmatische 

da 
melode van het Duitse plan i s meer flo x i b e l ; hierin worden/Stuf*311 

kwalitatief aangeduid maar niet aan termijnen gebonden. Een nder 
bezwaar i s , dat de Commissie i n een (te) vroeg stadium monetaire 
elementen introduceert. Vccral ten aanzien van het middellange 
steunmechanisme bestaat dan het gevaar van Puberstrapazieren". Be
denkelijk is ook dat het Commissievoorstel roeds i n de tweede fase 
een Europese rekeneenheid ten tonele voort. Het Duitse plan geeft 
p r i o r i t e i t aan convergentie in de reële sfeer en komt pas in een 
later stadium tot harmonisering op monetair gebied. De Duitse mi
nister raadde aan h< fssenplan liet te gecompliceerd te maken door 
- zoals de Commissie voorstelt- ook co belastingharmonisatie daar
bi j te betrekken; dat leek hem voor eer. non et? ire unie niet nood
zakelijk. 

Ilinister Uitteveen sloot zich aan b i j de verklaring van 
mini3tor Schiller en verdedigde eveneons een voosichtige, realistische, 
maar constriicti eve benadering van de ingediende plannen. Tegen de 
gedachte van de Commissie om in de eerste fase de speciale trekkings
rechten te koppelen oan het financiële Mjstandamechanismo voerde 
h i j aan, dat de lid-staten dan t i j voorbaat een deel van hun re-
servos blokkeren toneinre later eventueel hun vorderingen op het 
mechanisme liquide te kunnen maken. Voorts dient een eventvele 
samenvoeging van de deviezenreserves} die eerst in de eindfose kon 
plaatsvinden, niet boperkt te blijven tot de speciale trekkings
rechten, maar voor allo bestanddelen van de deviezenvoorraden te 
gelden teneinde de indruk te vermijden dat de S.D.R.'s een reserve-
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middel van minder allooi zouden zijn. De minister Bestreed de ult« 
spraak van zijn Franse collega dat in de Raadsvergadering van j u l i 
1969 reeds een beslissing zou zijn genomen over het middellange 
steunmechanisme. Er is toen slechts een opdracht tot verdere bestu
dering gegeven aan het Monetair Comité, terwijl het moment van in
werkingtreden geheel open is gelaten. 

De ministers bleken allen te kunnen instemmen met de pro
cedure, dat de Raad zal worden geadviseerd een commissie ad hoe 
bijeen te roepen voor een nadere bestudering van de verschillende 
voorstellen en gedachten over het tot stand komen van een monetaire 
unie. Deze commissie zal aan de Raad rapport moeten uitbrengen vóór
dat deze in de zomer bijeenkomt voor zij n gebruikelijke conjunc
tuur-debat. 

De volgende vergadering van de ministers van Financiën zal 
in Italië worden gehouden omstreeks eind mei. 

5 maart 1970 
drs. Vredenberg v.d.Horst. 



Deelnemers aan de vergadering. 

De vergadering werd voorgezeten door de FranBe minister van 
Financiën en Economische Zaken Giscard d'Estaing. Voorts waren aan
wezig de ministers Möller (Duitsland, Finanzministerium), S c h i l l e r 
(Duitsland, Wirtschaftsministerium), Snoy ét d'OppuerB (België), 
Colombo (Italië), Werner (Luxemburg), Witteveen en Staatssecretaris 
Grapperhaus (Nederland). De Commissie van de E.G. was vertegenwoor
digd door de heren Barre en von der Groeben. De vergadering werd 
ook bijgewoond door de heren Clappier ( v o o r z i t t e r van het Monetair 
Comité), Brouwers (voorzitter van het Comité voor de Conjunctuur-
p o l i t i e k ) en Stammati (voorzitter van het Comité voor Begrotings
p o l i t i e k ) . 

Voor de bespreking van het l a a t s t e agendapunt op de tweede 
vergaderdag waren de presidenten van de centrale banken van de E.G.¬
landen uitgenodigd, t.w. de heren Klasen (Deutsche Bundesbank), 
Ansiaux (Nationale Bank van België), Wormser (Banque de France), 
C a r l i (Banca d ' I t a l i a ) en Z i j l s t r a (Nederlandsche Bank). D i t deel 
van de bijeenkomst werd eveneens bijgewoond door de heer G u i l l 
(Caisse d'Epargne de l ' E t a t , Luxemburg) en de heer Ossola (voor
z i t t e r van de plaatsvervangers van de Groep van Tien). 


