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MEMORANDUM
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Chef D

Van:

Aan: I M

.

Vl.a · .

J
Hierbij moge ik U.E. een voorlopige eerste 'reactie
op de Franse plannen m.b.t. de gemeenschappelijke markt
aanbieden.
Teneinde een heilloze verwarring in deze fase in Brussel
te voorkomen, lijkt mij de suggestie sub 3 van bijgaand memo
zeer practisch.

20 oktober 1955.
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MEMORANDUM

Van:

n

Aan:

,S

Betreft: Franse plannen voor Europese samenwerking.

De laatste berichten uit Parijs betreffende de Franse
plannen voor een nauwere Europese samenwerking zijn weinig
opwekkend.
Hoewe l de tot nu toe ontvangen inlichtingen nog
iRii~kti»~» ~g slechts sumnder zijn en niet overal even
duidelijk , kunnen zij toch reeds tot de volgende conc+usies
leiden :
1. De Franse regering wi l zich onder de huidige omstandigheden kennelijk niet verbinden tot de verwezenlijking
van een gemeenschappelijke markt of zelfs maar tot de
oprichting van een volledige douan~ie.
Het voor s tel om voorshands niet verder te gaan dan
tot een verla ging der onderlinge MI« tarieven met 30%
ge durende een periode van 4 jaren is wel een uiterst
mi n imalistisch plan, dat in feite niet meer betekent
dan de vorming van een soort "low tari:q club" der zes.
Het i s boven dien in strijd met artikel XXIV van het
GAT T ~ dat een uitzondering op het beginsel van nondiscriminatie op tariefgebied alleen toestaa t voor
doua ne-uniesr,-d och dat tevens bepaalt, dat een overeenk omst t ot h et a angaan van een douane-unie een volledig
plan en ti j ds ch ema moet bevatten voor de verwe ze.nli jking va n een dergelijke unie binnen een redelijke tijdsl imi et. Weli s wa ar kunn en de contra cterende partijen van
h et GATT met 2/3 meerderheid ontheffing verlenen van
s ommi ge, i n a rti k el XXIV gen oemde voorwaarden , doch
i n ie de r geval moe t vaststa an, dat de verwezenlijking
van e en douane-unie het ei nd doel i s .
Over dit l a at s te wil de Franse re g eri n g zich nu
j uist k ennelijk ni et ui t spreken.
2 . Over een a f scha f f ing van quant ita tieve restricties noch
ov er de inst elli ng van g eme en s cha ppelijke organen wordt
in de z e be ri ch t en meer ges pr ok en. Mi s s chien da t zulks
in het defini t i eve pl an , da t wij l a ter zu llen ontvangen
wel zal geschi eden , ma ar e r g vee l za l dit wel niet te
betekenen hebben .
3 . Na ar de meni ng van DWS/I E z ou he t de bes t e pr ocedure
zijn i ndi en het Comit é Di rec t eur te Brussel het Franse
lan voor kenn~eving aanneemt en voortgaat met de
opstellin van het rapport over de gemeenschappe l i j ke
markt , zoals deze tot nu toe te Brusse l is bestudeer d .
~e Franse voorst e llen zouden dan naar de Ministers
kunnen wor den verwezen , hetgeen het voordeel heeft dat
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MEMORANDUM
Van:

-
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Aan:

de andere regeringen hiertegenover voor. alsnog geen
(negatieve) houding behoewnin te nemen, terwijl tevens
de mogelijkheid wordt opengehouden, dat na de Franse
verkiezingen een nieuwe Franse regering tot beter inzicht
komt, zonder dat door een discussie van het onderhavige
plan het Franse prestige hiermede al te zeer verbonden
raakt.

20 oktober 1955
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