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De ~rde bijeenkomst van de groep va n desku ndi gen had co~s pron
kelijk ~ ot dtel gehad te behandelen de res ultaten van de e nqu~te aan
de ha ~ d van de questionnaire, weergegeven in bijl age VI van h~t verslag van de vergadering van 5 Septe~ber j.l. De Fr an sen ble ken e chter
nog niet gereed te zijn met hun onderzoek. Zij konden op de der de
vraag antwoorden èat hun tarief gericht is tegen Engela nd , maa r de
beantwoording van de vierde vrD a g hing af v a n een preli minaire kw e stie.
Niet ten onrechte stelden de Fransen da t in de wer eld v a D de
staalindustrie men zich de internationale concurrentie niet zozeer
mJet voorstellen als een elkaar betwisten va n de thuisma rkten, doc h
eerder als van tijd tot tij( elkaar aa nvallen op het best aa n van bepaalde industrieën ~f groepen van industrieËn, vooral in tijden va n
a fzetcrises. Indien eeri der g elijke aa nval zich voordoet heeft men
zelfs EBt oeD betrekkelijk hoeg invoerrecht niet veel. Alleen dras tis ch ingrij pen ka n dan a fdoende helpen.
In dit licht bezien wa ren de Fransen va n mening da t zij hun t a rief wel konden a a npa ssen aa n het tarief van de Benelux-landen, mits
oe Hoge Autoriteit niet a lleen het recht, ma a r zelfs de plicht zou
krijgen i n een geva l a ls hierboven bedoeld in te grijpen, b.v. do~r
het v oorschrijven va n quantit a tieve restricties •
. De Duitsers a ntwoordden desgevra a gd dat hun tarief gericht was
t ege n de Ve re nigde Staten, Engeland, Zweden en Frankrijk. Wat hetreft
de hoo gte van hun rech t en, in verba nd met de noodzakelijke mederni sering van de Dui ts e industrie, konden zij deze niet verminderen.
De Benelux moes~ meer met zij n re c ht e n omhoog. Indien de Benelux zi jD
rechten zou verhogen waren de Duit s e r s bere id een proportionele verlagi ng van hun tarief te ove rwege n. Tere cht antwoordde de Belgische
vertegenwoordiger hierop dat het ni et de be doeling was op deze wijze
over de hoogte van het Benelux-t a r ief t e ma rchanderen.
De Duitsers waren van hun bij z onder naa r voren gebr a chte standpunt niet af te brengen. Ook niet in di e n de Fr a ns e veiligheids c lau sule op zichzelf bevredigend zou zi j n . De v er ga deri ng is op het standpunt gesteld dat met deze Duitse afgevaa r di gde v e rde r ni e t mee r kon
worden gedebatteerd.
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De Italianen WarGr.l ve61 8ûepelGt'. "IVeli0'l'l aa :r:- . he n dh.aa f'o e n z.ij
hun standpunt dat zij de gemiddelde hoogte van hun Schuma n- t a rieven
niet meer konden verlagen dan met 2 of 3 %, do c h zij vo egden da~r 
aan onmiddellijk toe dat zij tenslotte genoodzaakt zouden zijn de
Fransen te volgen.
De discussie ging toen verder over de Franse veili gheid$ clausule. De moeilijkheid was haar in te passen in G. A.T.T. e n O. E .E . C.
Wat het G.A.T.T. betrof suggereerde de Nederlands e delegatie zi ch
te baseren op art. XIX, hetwelk voorziet in .het nemen van maatr egelen anders niet toegestaan door het G.A.T.T. in het gev a l van ove r matige invoer. Op het eerste gezicht schenen 'de Frans en .voor de ze
gedachte wel te voelen. Zij hadden echter twee bezwaren. Het en e was
dat men kennelijk reeds maatregelen wil nemen voordat de ove rmati ge
invoer zich manifesteert. Hier moeten wij voorzichtig zijn om niet
weer het door ons bestreden protectioninme in he t accoord te krijg e n.
Het tweede punt was dat men de Hoge Autoriteit het nemen van maat regelen in kwestie mandatoir wilde voorschrijven. Hier hadden sommi ge delegaties bezwaar tegen, omdat daardoor het karakter van de Hoge
Autoriteit zou worden verand€rd. De Fransen voerden echt er aan dat
de Benelux had gesteld dat zijn tarief in de conventie moest worden
vastgelegd. Dan wilden de Fransen echter de conditie waarop zij met
het Benelux- tarief konden meegaan ook in de overeenkomst vastgelegd
zien. Ofschoon de Nederlandse delegatie zich niet over di t punt heeft
uitge laten, ziet zij geen overwegend bezwaar in het Franse standpunt.
Ten aanzien van de O.E.E.C. wees de Franse delegatie eerst op
art. 3 van de liberalisatie - crde, hetwelk toestaat dat binnen bepaalde gr oe pen meer dan de minimum 60 of 715 % wordt geliberaliseerd z:Jnder dat alle O.E.E.C.-Ianden daarvan mee profiteren. De Nederlandse
delegati e wee s er op dat, indien men zich op dit artikel zou willen
ba seren, he t z ou betekenen dat de Schuman-landen de liberalisatie
van de Schuman~arti ke l e n niet zouden moeten meetellen bij het bereiken van de 60 of 75 %, te ne inde de vrijheid te hebben de liberalisatie ten alle tijde tegen ov er bepaald e O.E.E.C.-land€n in te trekkea
Dit werd wel a l s een be zwaa r ge voeld, maar de oplossing werd toen ge
vonden in art. 3
van de cO de, hetwe lk blijkbaar in analogie van
artikel XIX van het G.A. T.T . maatr egel e n tegen overmatige invoer
toestaat .
Bij deze beschermingsmaat r ege l e n t e gen ov ermatige invoer moet
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nog wel worden gedacht dat zij practisch tegelijk zullen moeten worden genomen door alle landen van de Gf'meen~chap. Di t betekent dus
dat op verzoek van de Hoge Autoriteit dez e maatregelen ook zullen
moeten worden genomen door landen, die op dat moment mis~chien niet,
althans nog niet, te lijden hebben van overmatige invoer. Dit punt
zal nog moeten worden geregeld met de Verdragsluitende Parijen en
met de D.E.E.C. Het lijkt Echter een vanzelfsprekend uitvlo ~ isel van
het bereiken van de Gemeenschap. Deze erkenning zal toch in i e der ge -·
val wel nodig zijn.
Tenslotte werden de Benelux-delegaties nog uitgenodigd 0er be schouwing te maken over het ontwerp van een opdracht inza ke de han=
delspolitieke bevoegdheden van de Gemeenschap.
De Fransen zullen in hun vergadering op 14 dezer een ontwerp
voor een nieuw tweede lid van art. -31 , in de geest van het boven~
staande, voorleggen. Indien men het daarover eens kan worden hopen
de Fransen binnen acht dag e n antwoord te kunnen geven op de vraag in
hoeverre zij hun tarief willen verlagen. Hier zij nog aangetekend
dat het we inig zin zal hebben over acht dagen over dit
(~twerp te
praten, indien niet EErst de DuitSErs van hun radicaal standpunt zijn
afgebracht.

Parijs, 14 Sept ember 1950.

