MEMORANDUM
S

Van :

c.c. DGEM

Chef DWS.

Dws/IE

Aan:

Betreft: Overzicht van recente ontwikkelingen te Brussel
inzake Europese integratie.

Overeenkomstig Uw verzoek moge ik U, ten behoeve van
Uw uiteenzettingen in de Kamer-commissie op 9 december a .s.,
hierbij een beknopte samenvatting geven van de recente
ontwikkelingen in het Intergouvernementele - C omit~ te Brussel
na het afsluiten van de werkzaamheden der commissies en subcommi ssie s.
I.

.A lgemeen.
Nadat de commissies en sub-commissies omstreeks
half oktober hun werkzaamheden hadden beäindigd en hun
ra pporten bij het Comité Directeur hadden ingediend, is
Mi ni s ter Spaak met een kleine staf van medewerkers begonnen
met het opstellen van een aantal werkdocumenten betreffende
de verschillende on derwerpen, die in het eindrapport van
h et Comité zullen worden behandeld.
To t op h eden zi jn z es van dergelijke documenten geredigeerd,
welk e res p . betr ekking hebben op de volgende onderwerpen:
1 . De algemene structuur van het ver drag;
2. De a fb raak der onderlinge tarieven;
3. De opb ouw van h et gemeenschappelijk buitentariefj
4. De afb raak der on derlinge quantitatieve restricties;
5. Het l a n dbouw-vraagstuk;
6. Het ins tituti on ele probleem •

.1.

De z e stukken, welke U bi j gev oegd geli eve aan te treffen,
z1Jn gedurende de afgelopen wek en door de z es gedelegeerden
onder l ei ding van Mînis ter Spa ak b espr oken • .Aan deze discussies werd ni e t deelg en omen door de Britse ge delegeerde,
noch door de vert egenw oordi gers van de H• .A ., de OEES, de
Raad van Europa of van een der ande re int ergouvernementele
organisaties, daar de Heer Spa ak zich op het s tandpunt stelt,
dat het eindrapport alle en moet worden opgesteld door de
gedelegeerden van de z e s regeringen , di e de Messi na- r e s olutie
hebben ondertekend, en in e erste instantie ook uit sluit end
voor deze regeringen bestemd is .
Soortgelijke documenten zullen nog worden opgesteld
betreffende de overige essentiële vraagstukken samenhangende
met de verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt en
met de andere problemen , die i n de Resolutie van Messina
zijn genoemd. Rekening houdende met de daaromtrent door de
gedelegeerden gemaakte opmerkingen, zullen deze stukken de
basis vormen voor de desbetreffende hoof dstukken van het
eindrapport
0
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In verband met de Franse verkiez inge n , waardoor de
Franse geje~egeerde, tevens lid der Assembl áe Na tionale,
de Heer Gall~rd, geheel in beslag wordt genomen , zal de
eerstvolgende bijeenkomst der gedelegeerden eerst op
15 januari a.s. kunnen plaats vinden. Mini st er Spaak, die
hoopt omstreeks half februari het ein drapport aan -de regeringen te kunnen aanbieden, stelt zich voor dat vr i j spoedig
daarna een Ministersconferentie van de zes e en beslissing
zou kunnen nemen over de verder te volgen procedure.
11.

Met betrekking tot de inhoud van de hierboven genoemde werkdocumenten en de desbetreffende discussies
der gedelegeerden, zijn voornamelijk de volgende punten
van belang:
1. De algemene structuur van het verdrag.
Het onderhavige document gaat uit van de volgende
algemene beginselen:
a ) Het verdrag zal een omvattende en duidelijke definitie
moeten inhouden van de Gemeenschappelijke Markt;
b) De Gemeenschappelijke Markt zal in átappes moeten worden
verwezenlijkt, waapvan de einddatum moet vaststaan;
c ) Het ver drag zal de eerste átappe in details moeten regelen en ov eri gens de noodzakelijke beginselen, regels en
me chanismen moeten bevatten, die de verwezenlijking van
de v erde r e á t appes mogelijk moet kunnen maken.
De ge delege erden kon den zich met deze grote lijnen,
- die uitera a r d nog nader moeten worden uitgewerkt, verenigen.
2. Me thode voor de afbra ak der on der ling e douane-tarieven.
Voorgestel~ordt , da t de eer ste v erlaging van 10 à 20%
automatisch ove r a lle post en tegelijkerti jd zal moeten
plaats vinden .
Voor de volgende v e rlagingen zouden de pr oduc ten i nge deeld
moeten worden in groepen, gebaseerd op de hoogt e van het
geheven tarief b.v. 1 tot 5~, 5 tot 10%, enz . De mogelijkhei d
tot samenvoeging van deze groepen twee aan twee zou open
moeten blijven.

In het algemeen konden de delegatiechefs zich met deze
methode verenigen. Zij waren overigens unaniem van oordeel ,
dat het verdrag een zo automatisch mogelijk systeem zou moeten bevatten teneinde de regeringen te vrijwaren tegen de
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pressie van particuliere belangengroepen, die de verlaging
van bepaalde tarieven zo lang mogelijk zouden willen uitstellen.

3. Opbouw van het gemeenschappelijk buitentarief.
Het, door Minister Spaak ~ opgestelde,document berustte
op de gedachte, dat het buitentarief enerzijds niet protectionistisch zou mogen zijn doch anderzijds, met inachtneming
van het in artikel XXIV van het GATT gestelde maximum, door
zijn hoogte een geschikt uitgangspunt zou moeten bieden voor
·onderhandelingen met derde landen. Voorts werd een ·bepaalde
methode voorgesteld zowel voor de berekening als voor de
inwerkingtreding van dit buitentarief.
Bij de bespreking door de gedelegeerden werd van
Nederlandse zijde gesteld, dat het buitentarief zo laag
mogelijk zou moeten zijn en dat in geen geval een "vechttarief ll als uitgangspunt zou mogen worden genomen.
Na een vrij scherpe discussie, waarbij het Nederlandse
standpunt door niemand werd ondersteund, werd besloten dat
over deze kwestie nader overleg zou worden gepleegd, waarbij
met name verzocht werd om een nadere precisering van het
Nederlandse standpunt vooral t.a.v. de methode voor de verwezenlijking van een zo laag mogelijk tarief.
Zoals U bekend is heeft hierover deze week intern beraad
plaats, waarbij gedacht wordt aan een systeem van tariefopbouw, dat voor grondstoffen, half-fabrikaten en eindproducten maxima zou vaststellen v~n resp. 5, 15 en 25%.
4. Afbraak der onderlinge guantitatieve restricties.
Het werkdocument ging uit van de gedachte, dat men
eerst gedurende een bepaalde periode het systeem van de
OEES zou blijven volgen. Indien dit b.v. na vier jaar niet
tot resultaten zou hebben geleid, zou een methode moeten
worden gevolgd waarbij de nog bestaande contingenten geleidelijk zozeer zouden worden uitgebreid, dat zij in feite hun
betekenis zouden verliezen en dus gemakkelijk zouden kunnen
worden opgeheven.
De gedelegeerden waren van oordeel, dat een toepassing
van het OEES-systeem, gezien de ervaringen, weinig kans op
succes zou bieden zodat zij er de voorkeur aan gaven onmiddellijk, of althans zo spoedig mogelijk tussen de zes een
eigen systeem te volgen.
Gezien de vele lacunes in het onderhavige document zal dit
door de staf van Minister Spaak geheel worden omgewerkt.
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5. Het landbouw-vraagstuk.
Dit stuk is in feite weer teruggenomen en zal, op
basis van overleg met een aantal Europese landbouw-deskundigen waaronder Mînister Mansholt, opnieuw worden geredigeerd.
6. Het institutionele probleem.
Minister Spaak had een document opgesteld, dat geheel
overeenkwam met de Nederlandse opvattingen inzake de supranationale structuur der gemeenschap. Hierin werd met name
de oprichting voorgesteld van een gemeenschapsorgaan met
eigen beslissende bevoegdheden t.a.v. de vraagstukken van
de Gemeenschappelijke Markt, een Raad van Ministers ter
harmonisering van de algemene politiek der nationale regeringen met het beleid binnen de gemeenschap, een Hof alsmede
een parlementair lichaam, waaraan het gemeenschapsorgaan
verantwoordelijk zou moeten zijn.
Bij de bespreking door de gedelegeerden bleek, dat
de Duitse en Franse vertegenwoordigers nog geen officiäel
standpunt konden innemen doch persoonlijk sympathiek stonden
tegenover deze opzet. Ook de andere gedelegeerden betuigden
hun instemming. Het document zal nu nader wor~en uitgewerkt
met name wat betreft de verdeling der bevoegdheden tussen
de verschillende organen.

.1.

Voor een uitvoerige weergave van de hierboven kort
samengevatte discussies in de bijeenkomst der gede~egeerden
moge Uw aandacht worden gevestigd op het, eveneens bijgevoegde weekbericht No. 11.
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