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Hie rbij moge i k U. E . een op ill1 Jn verzoek doo r het
Directoraa t-Generaal Scheepvaart 0rJgestelde. a9.ntekening
in zake het Nederlandse standpunt m. b .t. trans ort-integratie aanbieden .
I n aansluiting hieraan deelde de Heer de Vries mij
heden telefonisch mede v an Mr. V nk uit Parijs te hebben
vernomen , dat de Franse~ van l al zijn in less ina voor
te stellen een Commissie voor Tr&nsportza_en in te ste llen onder voorzitterschap van Je an Monnet .
De Heer de Vri es drukte hier ver zijn bezorgdheid
uit, daar wanneer Monnet de leiding zou krij gen z . i . het
gev aar niet denkbeeldig moet worden geacht , dat de i ntegr atie van transport onder politi eke dwang (instede van
op verantwoor e economische gronden) zal plaats vin den .
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Ontwerp van een notitie bij de "Annot ed Age nda" Vê:1!l
de Ministerconferentie onder het hoofd "Transportintegratie".
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Na ht totstandkomen van de gemeenschappelijke
markt voor kolen en staal zal een volgende stap op de
weg naar de integratie van Europa gericht kunnen zijn
op het gebied van het verkeer en het vervoer. Een
doelmatige reg eling van het vervoer vooral van goed eren en daarnaast van personen, zal het totstandkomen
van een gemeenschappelijke economische structuur bevorderen en de ontwikkeling van desintegrerende elementen tegengaan. Verwezen zij naar de postulaten van
het K.S.G.-Verdrag.
Gestreefd zal daarom moeten wo rden naar een gemeen
schappelijke verkeerspolitiek, die in hoofdzaak is g einspireerd door de beginselen welke aan de gemeenschappelijke markt voor k olen en staal ten g rondslag liggen.
In het bijzon der zal moe ten worden bevorder d ,
dat' de vervgersvoorziening g esc h iedt door transportondernemingen die hun economische en commerciele activiteiten ontplooien in een spel van normale concurrentie binnen een zodanig kader dat een redelijke financiele
stabiliteit in de exploitatie van de vervoersondernemingen en een re g elmatig e en ruime vervoersvoorziening
in het gemeenschappelijke gebied zijn ver~ekerd, en
waarbij geen hindernis wordt op g eworpen voor de vrijheid van de verlader bij de keuze van zijn vervoerder,
noch onderscheid tussen vervoerders wordt gemaakt op
grond van het land van vesti ging der betrokken ondernemingen of op grond van de 'vervoertechnieken die zij
gebruiken.
Ter ondersteuning van deze politiek zullen gemeenschappelijke plannen tot uitvoering moeten worden
gebracht voor verbetering van het net van spoorwegen,
waterwegen en autowegen en tot modernisering en standaardisatie van de transportmiddelen.
Geenszins namelijk moeten technische plannen
los van een gemeenschappelijke vervoerpolitiek worden
ontworpen. Dergelijke technische plannen accentueren
en bevestigen het verschil in economische structuur der
verschillende landen en scheppen een klimaa t, waarbij
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het ~ent op de spoorwegen valt en het denkbeeld der
onderlinge dienstenverlening tussen de leden te loor
gaat. Vooral van Nederlandse zijde moet men hiertegen,
mede met het oog op de havens, waken.
Het volgen van bovenomschreven homogene verkeerspolitiek op economisch en technisch g ebied zal
een redelijke coördinatie tussen de diverse vervoers~
takken kunnen verzekeren en kunnen leid.en tot een gemeenschappelijke verk eersmarkt en tot de verdere ontwikkeling van de unificatie var~ de rec htsregels, waaraan het vervoer, de verkeerswegen en de verkeersmiddelen onderworpen zijn.
Wanneer bovenstaande g edachtengang in praktijk
wordt om g~ze t, zou h iermede geen nieuwe sectorsgewijze
aan de orde zijn , doch zou een probleem betreffende de
algemene economische structuur worden aangepakt.
::rer completering van de Nota- Benelux is dezerzijds voorgestel d en dool' de lli i n i8terraad aange nom.en
de volgende clausule:
"L'ensemble des mesures devrait être co nçu
"dans Ie cadre d'un régime homog ène, ayant
"po ur but un systèm~ équilibré des activités
"économiques des entreprises de transport,
"y compris leur stabilité financière.".
De aandacht zij er met nadruk o~ gevesti gd dat
deze clausule het thema van de besprekin~en aanbeeft,
nl. het primaat boven andere maatreg elen van een economisch g erichte verkeerspolitiek. Ollidat de clausule
bedoeld was in de Nota-Benelux te word en op[ enomen, is
zij noodzakelijkerwijs algemeen g eformuleerd, zodat
Duitse opvattingen omtrent de "Ger.l einwirtscnaft" en
Frans e "péag e" er ook onder kunnen Vlorden begre:pen.
Ranneer het dus gaat om het Ne derlandse standpunt, dan
~o et de inhoud van deze clausule nader word en gep reciseerd in de zir. VeIl h et eerste gedeel te van d. eze noti tie . Zo '.l. in de bijeerliomst te ti: ess ir:..a alleer. de clauff'le wo r den iei~t ro óuceerd en ni e t i8ts word en bezecd
over de :'~ eder land se zien swi j ze, die aanknoping zo ekt
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bij de beginselen welke ten grondslag liggen aan de
~uropese Gemeenschap voor Kolen en Staal, dan zou
aan het Nederlandse standpunt te kort worden g edaan.-
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