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DWS
Van: •

via DGPZ
D

DWS/a

Aan :

rtai. VADV
Betreft. Vervoerpo11tlek en Europese 1ntegratie.

In het navolgende moge U. E. worden aangeboden een eerst.
poging-al.s . voorwaarde voor een 1nterdep&rte en'tale d18-cu. ...
s1. terzake - tot een concretiBer~ binnen het departaaent
van het Nederlandse standpunt m.b.t. ie verkeer.integratie.
1.

2.

4-.

Het vervoerswezen kenmerkt zich door de veelzijdigheid
van zijn gemeenschapsfunetie en door zlJn dikwiJls ingriJpe·n de be-t ekent •• Dit laatste geldt niet slechts de verplaatsing van personen voor arbeid en ontspanning, maar- al evenzeer de Juiste arbeidsverdeling in de productie en een goede distr1butie van goederen . Het Nederlandse beleid heeft
zich georiënteerd op deze veelzijdigheid in organisatie en
teohniekvan het vervoerwezen. Reeds nu zij opgemerkt, dat
achter d1t beleid tevens de overtuiging schuilt, dat daarmede
gunstige voorwaarden bestaan voor de Qntplo4iing van Wederlandse vervoeraotiv1te1t ln Europa .
De . ederland.e vervoerpoli tiek gaat er van uit. dat
&.
d. functi.e der transportbedrijven een belangrijke inv~oe4 heeft op de e:oonomi sohe struotuur van de,
ropeBe
landen;
lt. biS de economische gezondmaJd,ng van Europa vrijheid van
het verlenen van transpo·r tdlensten behoort;
o. kraohtigbehoort te worden .gestreefd naar een oommercieel vervoerbeleid; z.odat,
cl. mede 1n het belang der openbare financiln de kosten van
het vervoer worden gedekt.
In diverse organisaties (~ropes. Conferentie van VerkeerGdnisters, EOE; ono, etc.) op intergouvernementele
grondslas, alsmede in lichamen op se -gouvernementele' en
particuliere basia zljn sedert de t eede wer~ldoorlog pogingen gedaan oa te geraken tot het verstevigen van de in~ernationale samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer. Hoewel reeds vele t astbare resultaten zijn bereikt, is
ook in deze sector weer geble en, dat eno , fundamentel.
punten van verkeersvrlJheid en economisoh beleid niet Toldoende tot regelingen en afsprakea op lntergouvernement.~.
basis kan geraken . zodat de behoeft·e aan een nauwere band.
wordt gevoeld. Men kan immers het lnternat~on ale vervoer
niet be.chouwen als een optelsom van nat iona1. vervoer_lQ' __
temen en tarieven.
In het ondersta de ordt uits~uitend gesprok en over
Europees b~nen ater- , weg- en spoorwegverkeer (en niet over
z.ev~, luohtaaart en P . ~ . T .).
- Indien -
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5.

6.

7

8.

Indien men derhalve de noodzaak van integratie ln -de vervoerssector aanvaardi, zal men. daarbiJ ervan moeten ui t-pan, dat de drie
vervoerlJtakken (b1zmenwateren, spoorwegen en wegverkeer) geli~k
gerechögd z1~n en in onderlinge cOJlc-urrent1e naast elkaar :oeten
kunnen voortleven. Speciale bescherming van. een dér takken leidt
onherroe}l4tli~k tot benadeling van de 'Delde andere. Dit punt zij in
h.et bijzonder naar Toren gebracht, aangez1e.n in diverse landen
deze geliJkBerecht1gdheid Diet of niet in dezelfde Jlate wordt
gerespecteerd a1s zu1ks in Nederland het geval is.
Vervoerteneve. hebben een soortgelijke werking als douanetarieven. Zij kunnen goederenruil op a grarisch en industrieel gebied tussen de verschillende landen hinderen en de afzonderl1~k
landen tot op ~ekere hoogte van elkaar afsluiten. IB feite hebben
vooral de spoorwegtarleven per land een eigen structuur, waardoor
zij het eigen land VaD de omringende landen afgrenzen. Op dezelfde
wljs--e kan BlO eigen havens tegen vreemde havens b-escherae•• Anders
dan de douane"tarleven kan men transportta r1even en vrachten Diet
afschaffen.
Een der eerste daden bij het ter hand Demell van economische integra~ie moet dallook wel zijn een integratie van. het transport.
Het practtach voo·rbeeld hie.rvaJl vorm-t het KSG-Verdrag, dat opheffen
van de d18cr1m1nat1~8 en harmonisatie van de vervoertarieven eist.
Zonder deze maa tregelen strandt zowe~ de ~march' commun* alsook
eea gezonde prljspel1t1ek.
Geldt deze 111v:!oe d van het transport -vo'o r de onderlinge betrekkingen, al. evenzeer spreekt dlt voor export naar landen buiten d-e
ge.eeD...chapp.l1~ke markt. Door lage tan even voor exportgo-8 dereD
kaJl meil Boederen uit eigen land éea voorsprong trachten te geven
boven goederen uit andere la~den.
Een volledige integratie van het intra-Europese verkeer zal echter alt. en moge11jk zijn in het kader van een Europe •• gemeensehappell~ke markt, diè gebase erd is op een geheel vrij verkee-r
van person. , goedere•• diensten en kapitalen.
Alleen op deze b-asie immers kan van de deelnemende sisten
verwacht worden, dat zl~ de vele belemmeringen, discrilll1naties
ell beschermende Jlaatregelen m.b.t. het intra-Europese verkeer zuneJl
opheffeB en een volledige vrijheid van het transportbedrijf zull
verwezelll1~kell.
- _. - .
-- .- - .
Indien men deze gemeenschappelijke markt voorshands niet
r all.eerbaar acht t kan men ui teraar-d trachten he-t -transport als
een a:f'zonderli~ke sector van eco.nomische bedr13v1ghèid te int .....
grereD. en zal h1erbl~ echter onherroepelijk voortdurend stuiten
op de moeilijkheid, dat het verkeer een directe iavloed uitoefent
op bi~Da alle andere economische sectoren, zodat een
ropese
transport-polltiek lllet supraaatio-naal karak"ter herhaaldeliJk
in botsing zou kunnen ko ell met de nationale politiek der verschil1e.de RegeringeIl op economisch .en sociaal -- terrein.
Indien mell een sectorsgewlj$e integratie -vaD de -transporta-ecrtor weDlit t staan in eerste a anleg drie wegen open, nl. I
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a. een afzonderliJke, supraaatlonaie tr anspor~ gemeen8ehap met
eigen organen (H.A. - Raad VaD
niaters - Ass.mbl • - Ho~ ) ;
b. ee afzonderliJke traDsportge.e~nschap, waarvan de saé.b1~e e
het Het geliJk ziJn a
die der GKS ea W88rTaD de H. A. ell d
Raad TaIl
lÛs'ers ten aanzien van ge.eeD.8chappe11~ke prebie
te~aa.D optreden met de ana1.ge organen van de EG S;
c. een uitbreiding v
de bevoegdheden van de EGKS over , .
verkeers-sector.
ad a. Deze oploss1ng biedt de ogeliJkhe1d de
ropese verkeersvra agstukke ' gebeel op hun eigen e rttes te 'beoordelen
en een zelfst di ge
ropese transportpolit1ek te 0 t kkeleJl.
Uit practisch oogpunt 1s deze opzet e chter weinig efficiënt
en bevat gee waarborgen voor een coördinatie et de politiek
der EGKS.

ad 'D. De Jlogeli3khei d t ' t coirdi tie et de GKS i hier wel
wez1&. Het zal in de praktijk evenweloeilijk ziJD en
scherp nderschei d t e maken tuss en specifieke '( rkeitra- proble.en en algemeen ' eaonomisc e vraa gstukke ~ die beide g
aeeA8chappeA rakea.
ad c. Zulks kan op twee verschillende wijzen orden ge~nterpreleerdc
I in verband met het grote be ,l ang VaD het transport voor •••
goed functionneren va n de kolen- en staalmarkt w rden d
bevoegdheden van de EGKS u1.tgestrekt over hat verkeer; hierbiJ w rdt dit laatst. derhalve in de e rsta pl aat in
ellet
vea de gemeenschappeli~k. markt voor kol~ e s"aal g s teld.
11 De integratie van hei verkeer wordt uit pOlitieke ea
v rkeerseconomische motieven als zodanig lloodzake1i~k
geacht. Ui t praet! scha overwegingen prefereert en daarè1J
echter Diet over te gaas ~o. oprichting van eeD atzonde~
liJke transpor1gemeensehapf doch gebruik te makeA v
de
reeds bestaande su
atiGnal organisatie van de GKS.
Een
ede c.6rdlnatte ls hier mogelijk. maar h t gevaa-r
bestaat oek hier., da~ het transport dienstbaar wordt geaaakt aan de kolen- ea sta !markt, t enzij Aet GK Verdrag
als ook de hui ge samenstelling van de H.A en haar app~
raat grondig worden herz1en~ in dier voege. dat ~GU
ontstaan e en Europese Gemeenschap voor Kolen, Staal ea
Trsnsp M. x
J

- -.
s) e....entueel - tn deze funct1.onel:e, se ctorsgew13z.' r1cht1l1B
voortgaande - aan te vul~eD et
ergie t
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10.

He~ ls duid.~iJk , dat de interpretatl
sub
ederl.and niet aanvaardbaar is, in tegenstell.ing
de opvat~ing van verschill.ende andere Regeringen.
In Nederland 1 era wordt het transpo~ beschouwd n beh~
de1d ala een zelfstandlge tak van eoonomische bedrijvigheid,
waarbiJ de prijs van het transpo~product {het tarief) de ko..-ten volledig moet dekken en en redel.ijke winst mog ~ 11 jk .oe~
malten.
In 80mmige andere landen daarentegen wordt et name het
spoorwegbedrijf veelal beschoud als een 0 enbaar nut.bedriJf,
dat enerzijds een besohermde en gepriv11'g1eerde positie ianeem~ ten opzichte van de andere tak en van trans ort doch anderzijds op velerlei wijze dienstbaar or t gemaakt aan bepaalde polit1eke , economiscbe en sociale doel.stel11ng n der Regering, ongeacht de daaruit voortvloei nd bedrijfsverliezen, d1e
door •• aatssubsidies
rden gedekt .

11.

Ben verkeers1ntegratie in het kad r van de G S, waarbij d.
verkeeraprobleDleJl op bun elgen merit •• 'Zouden worden b handeld,
zou va.nui t Nederlanàl stsndpUIlt ezien met a priori onaanvaardbaar behoeven te z1jn.
Dit zou. echter el een volle ig. 011 erk1ng van et aKsVerdrag noodzakelijk Bk n. daar dit uitsluitend g redigeerd
is met het oog op de verwezenlijking van de gemeensohap elijk.

arkt voor kolen en staal.

Ook de transport-bepalingen van het Verdrag en van de
gan .conventie zijn m.e ~ het oog op dit doel. g formuleerd.

12.

OYerw

Alm een der&elijke sectorsge ijze integratie van he~Yerke-er
zal echter ten grondslag ~eten liggen een fundering van de
Te~oerapolit1ek der deelnemende staten op een gemeenschappelijke
gronde.lag, h-etgeen in de rakt1.j n.1et eenvoudig te verwezeDllJken zal

~1 ~n.

_

In ieder geval zal hierbij van Nederlandse zijde gevraagd
ogen worden, at et dspèOi. iek~ ederlan se opvattingen en
belangen op transport- gebied; in voldoende ate rekening za1
worden gehouden.
Behalve het hier oven reeds v rmelde princ1p1äle versobil
T8.Il opTattinc op tr
apori- gebied . sp el' hierbij ook een ro1
de omstandigheid. da" e1 n . ' het ederla.nd" .egtransp'o rt _
de binneJlVaarl ziohs't~rk sespeclaliseerel hebben op het 1n'ieft
nationa.le ,d ienstenverkeer., Di ~ r ngt et ~ich mede, de ana tot
opheffiq van alle 1scriminati _. ell 'thans ter bescherming
van de spoo e en op deze be ijtstakken drukk n.

13.

Zoals in d n beginne gesteld zal en supranationaal ezag __
orgaan derhalve dit
0
se vervoer eleid ter hand moeten nee., Olada'i organen et advisernde n eonsuit'a.'i1eve bevoegdbeen deZe ~ niet naar eh ren kunnen volbreng n. De 8rYar1ngeJl
in h t Inl.and TranspoM Co
ttee van • EOE en dat van de
OEEC ijzen dit el uit. Dit 1s bovendien onv rmijdèlijk, 0 dat
de SG reeds Toor 40 à 50~ van het transpor tvolume d r 6 1 den
- bezi
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be~1g is een suprana~1onasl bele1d te vestigen. Het 19 ' eoh~er
noodzakelijk het transpo~ als e en zelfstandige indus~rl.
te behandelen welke reizigers/km., respectievelijk t~km.
produoeert. elke struo~uur o~k wordt gekozen, het gezagsorgaan zou op verkeersgebied de volgende t ak e~ dienen uit te
oefenenl
a. vermindering en uiteindelijk opheffing van d e quant1tatieve beleltlmeringen op de export van verkeersdiensten,
voornamelijk op het .bied van water- en wegvervoer;
b. afscharf1ng van tariefdisorim1naties. har.&on1sering der
vervoerta rieven op basis der kost pri jze·n en bevordering
van de i nstelling van directe int ernationale t a ri even ;
o. bevor ering van de finanti ële sanering der spoo . egen;
d. het tre f fen van maatregelen in verband met de vervo.reaordinatie voor het handel sverkeer tussen de deeln end
landen. zulk s op ba sis van gelijk aardig
ehande11ng der
vervoertakken d,w.z. ge en dieeri 'na tie '.a.v. ver.trek".
ba~en of 0 gelegde lastenJ
e. beoordeling van belangrijke investeringsprojecten en bi~
goedkeu.ring daa.rYan beyordering van de f'inaneierlD&'
f. het 't1.muleren van de moderni sering van. het verkee..raappa-raat door teohnische of fina.nel~le hulp; standaardisaUe,
alsook door onderling. s enw erkin~ en rationalisatie van
de indastr1eänf' die mate ri e el en uitrusting leveren.

14

Een aoei11 j kheld in dit verband is evenwel, dat een aantal
Europese transport-vraagstukken alleen i n e en wijder Europe ••
verband, dan de le.s gere8t!ld kan worden. Dit betreft met naDle he" apoorwagverkeer; h e t wegverkeer en bepaalde Yraag.tuk...·
ken der binnenvaart. en d enke b. v. sleohts aan Zwitserland
en Oostenrijk.

15.

Op dit gebied ls thans werkzaam. de Europese Oonterentie
van Transport- 1nisters; waarvan 11
rop SEt landen iId zi3n
en die zich ten <1oe1 stelt h et beste gebruik 811 de eest ra.tionele ontwikkeling te verwezenlijken Ya.n het 1ntra,.~pe ••
vervoer, alsmede de' werkzaamheden der internationale Europese
vervoersorga nisaties te oo~rd1ner.n en t bevorderen, rekening
houdend :et de aotiv1teit der su. ranationale gezagsorganen
op dit terrein.
ede met het oog op deze laa'is'te zi.n snede oe". het 0 el.1~k
worden geach~, dat een supranationale samenwerking van de Ze
op di" terrein in beginsel niet in strijd behoe~t te zijn et
de grondslagen, waarop de Europese Conter~ntie haar werkz~
heden ba8eer~, al zal el beeer* moeten worden, dat ee. aaDtal vraagst
en alleen i n he t ka der van de Conferen tie tot
oplossing zullen kunnen worden gebracht.
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16.

CJODolu81.

1.

Uit het bovenstaande .oge d. oonolus~ worden getrokk
4at de ••••, loB1~he oplossins voor het Tr&aa.~ der yerk.er.1Dt.~tie zou zijn d.ze integratie ~. plaatsen in he'
kader van een a1gemen·e gemeenschappeliJke markt.
2.
Een sector.geWijze Yerkeerslntegra tle in he1 kader van
de EGKS b.hoett 1n beginsel niet a priori ui tge810ten te wo:zd.n geacht, dooh haar v rwezenlljking zal met aan~ienl1Jk
meer moell1.jkheden gepaard gaan en zal lIl1nder waarborgen
LredeliJk tot bieden voor e~sp.cif1ek-Nederland.e opva~t1ngen en belangen
.iJn reoht
op verkeer.terrein.
doen komen van
d.
J.
Indien deze vraagstukken in internationaal v~rban4 orden
besproken, zou zulks n.h.v. bij voorkeur dienen te geschieden
door .en conterentie T&D regeringsvertegenwoordlgera, t .....a
aet Tertegenwoordlgera van de H.A., welke immers met haar
supranationale ervarini uiteraard zeer nuttige adviezen zou
kunnen geven.
B. studieopdracht zou eohter niet tn eerste instantie aan
de H.A. zelt gegeven moeten worden daar di~ sou prejud1cilren
op de uiteindelijk gew.nste plosstng.
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