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Coördinatiecommissie voor de Inte gratie van
5 november 1956.

1.

De nota aan de . Ministerraad za l, zo a ls oo k b ij vorige
gelegenheden is g esc h ied, door de he re n van der Beugel en
Linthorst Homan worden o ndertek end. ry anneer in de Coordinatiecommissie geen overeenstemm ing vordt bereikt, zullen de tegengestelde standpunten in de n ota worden opgenomen. Getrach t moet worden de beslissingen over alternatieve mogelijkheden
door de Ministerraad tot ~en minimum te beperken.

2.

Ten aanzien van het kapitaa lv erkeer kan de COInr.lissie ·z ich
vereni ge n met het volgende Nederl andse standpunt voor de
onderhandelingen, een standpunt, dat dus do or de Ministerraad
moet worden g oed gekeurd:
a)
voor particulieren d i ent kapitaalverkeer vrij te zijn;
b)
voor buitenlandse overheden ( hogere en lage re) zal de
toegan g tot de b innenland se kap itaalmarkt aan een
vergunningstelsel gebonden z ij n;
c)
voor die bedrijven, waarbij de overheid een be l angrijke
rol speelt in de financiering via directe of indirecte
subsidies zal in princi pe he t vergunnin g s~elsel ge lden.
De Europese Commissie zal echter de opdracht moeten
krijgen een re geling hiervoor nader uit te werken. De
Euro pese Commi s sie zal ook als beroeps orgaan fun g eren
bij geschillen over de al dan niet toe passe li jkheid van
bet vergunningsstelsel ten aanzien van deze bedr ijven.
In afwachting van de besli ssing van de Ministerraad zal
de delegatie in Brussel nog geen nota over dit onderwerp
indienen.

3.

Ten a anzien van het I nve steri ngsfonds kan de Comnissie
ermede akkoord gaan, dat aan de Ministe rraad het v·olg ende
standpunt voorge steld wo rdt :
Het kapitaal van het I nvesteringsfonds zal I mld U. S .
dollars bedragen, waarvan 20 ~ gestort zal worden . Het niet
gestorte deel van he t kapitaal zal fung eren als ga rantie voor
de op de vrije ka p itaa l markt op te nemen leni ngen . Dit
kapitaal c.q. deze st orting kan met unanimit eit van de refe ringen altijd verhoo gd worden. Moc ht echter na de 20 ~ stortl~ ~
blijken, dat he t fonds o p de \Tije ma r kt voorlopi g geen of
onvoldoende kapitaal kan opne men, dan kunnen de re f erinfen bij
gekwalificeerde meerderheid beslissen om terwille va~ de
continuïteit en de levensvatbaarh eid van he t fo nds nog ge durende maximaa l drie jaar de ontbrekende ge lden aan het
fonds te lenen tot eEn maximum van U.S. $ l CO n ln per jaar.
"Deze bedral?;en komen dan in mindering van de garantiesor:l
( ~ 800 mln1. Blijkt dan no g , dat het fonds niet voldoende op
de kapitaalmarkt terecht kan, dan z al de garantie weer tot
U.S.
800 mln worden uitgebreid.
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4.

5.

Met betrekking tot de algemene institutionele opzet van
de gemeenschappelijke markt kan de Coördinatie Commissie zich
in het algemeen met de nota van de Institutionele Commissie
verenigen, welke nota met enige wijzigingen als bijlage aan
de eigenlijke nota aan de Ministerraad zal worden toegevoegd.
De vergadering kan er zich med~vereni gen, dat Nederland,
gezien zijn tot nog toe ingenomen standpunt, het meest
ge~igend is nogmaals een krachtige poging te ondern emen 0
aan de Europese Commiss ie die bevoegdheden te doen toekennen
welke zij nodig heeft opdat de gemeenschappelijke ma rkt behoorlijk kan functioneren.
Met betrekking tot de positie van de hss ernblee t.o.v.
de Raad van Ministers en de Europese Commissie t.a.v. het
regelen van de land bouwmarkt wordt de Institutionele. Commissie
verzocht de tekst zodanig te redi ge ren, dat de Ministerraad
terzake een beslissing kan n emen over de voorgestelde alternatieven.
Met betrekking tot de door de delegatie te Brusse l
in te di enen nota over de sleutel van de bijdrag en voor het
readaptati efonds gaat de Commissie ermede akko ord, dat de
woordvoerder de gereedliggende nota ind ient, waarbij de
sleutel wordt gebaseerd op de totale be vol k ing , c.q. de be roepsbevolking. Voorts wordt hij g emacht igd a ls compromis
een reeds bestaande internationale sleutel te aanvaarden.
De vergadering der Coördinatie Commissie van 12 november 1956 zal om 10 uu.r aanva.n gen. Onder meer zullen dan be halve het ont werp voor de nota aan de Ministerraad eventueel
ook het buitentarief, de l andbouw en de transportproblemen
behandeld worden. Mocht zulks nodig blijken, dan zal de
Coörd.inatie Commissie op dinsdag 13 november 1956 om 10 uur
een extra vergadering houden.
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