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Advies inzake furr13mentele aspecten van de instelling van
een vrijhanielsgebied.
------------------------------.----------------_. _-------1•

Het G,A.T.1'. stelt in artikel XXIV de wenselijkhei:i
Véln een tC8neinende vrijlJa ndel door het tot ontwikkeling
brengen, via vrijwillige overeenkomsten, van een nauwere
integrat ie tussen de econornieën van aan die overeerJ.koiUsten
deelnemende landen. Daarb~j worden twee vormen van overeenkOillsten onderscheiden: de douane -unie en het vrijhandelsgebied. Voor beide vormen wo rdt als eis geste ld, dat zij
ten doel 1..,\) 8-l;(~:-:J. hebben de handel tussen de partj_j en te bevord t~r en 30nder no c1'1"tans de handel met derde landen te beleJlliTIe:co :. 1. Zowel vo or (~ e n douarJ.e-unie als vo or e en vrijhandèlszone zal een plan of schema voor totstandkoming
noodzakelijk zijn; deze zullen zodanig moeten zijn opgezet, dat binnen e on redelijke tijdsruimte het eindresult a at wor dt tereik·~.
Zowel d~ E.E.G. als h et project v an het vrijhandelsgeb ie d beogen een vrij ere h c, ndel tussen de landen onderling tot stand te brengen met als doel een betere internationale arbeidsverdeling tussen 1 en dientengevolge een
~ !e lvaartsvergroting Noor de d eelnemende landen. Daartoe
is bij de E.E.G. de figuur gekozen van de douane-unie;
opheffing van de onderlinge handelsbelemmeringen met een
gemeenschappel ij k douanetarief en een g emgensc~appelijke
hande l spolitie k ten opzichte van derde l a nden; pet dOQr
~nceland voorgestelde vrijhandelsgebied \l il even3ens de
onderlinge hand els be~~~rin8en opruimen, maar de autonomie van de deelnemende landen t.o.v. de niet-deelnemende
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landen op het gebied van tarieven en andere regelingen van
de handel in beginsel onaangetast laten. Naast overeenkomst
bestaat er dus essentieel verschil tussen de opzet van een
douane-unie en die van een vrijhandelszone.
Doch bovendien heeft de E.E.G. zich niet beperkt tot
een douane-unie; tevens vertoont zij een aantal kenmerken
van een economische unie: regels voor het vrije verkeer van
personen, diensten en kapitaal, gemeenschappelijk ~eleid inzake landbouw en vervoer, gemeenschappelijke re gels voor de
mededinging, overleg, en c.q. gemeenschappelijke maatregelen,
op het gebied van de conjunctuur, l·e gc len terzake van het betalingsbalansevenwicht, gemeenschappelijke handelspolitiek,
een sociaal fonds en een investeringsbank. Met betrekking
tot het voo~gestelde vrijhandelsgebied bestaan nog geen
duidelijke voorstellingen omtrent de verdere regelingen,
waarmede de afbraak der onderlinge handelsbelemmeringen gepaard zou moeten gaan. Het lijkt gewenst in dit stadium na
te gaan we l ke wens en met betrekking tot het laatstgenoemde
punt naar voren zouden moeten worden gebracht.
Tot dusver heeft men zich met betrekking tot de vrijhandelszone voornamelijk beperk~ tot een onderzoek van de
moeilijkheden, welke de afbraak der handelsbelemmeringen
ontmoet. Aldus . heeft ook de Commissie gehandeld in haar
~eide rapporten inzake distorsies. Thans is de vraag aan
de orde binnen welk algemeen kader de afbraak der belemmeringen zal moeten worden geplaatst. De Commissie heeft bi~
de behandeling van deze vraag kunnen kennisnemen van het
zgno Franse plan voor een EuropeAe Unie voor Economische
Samenwerking
en van het aan deze vraag gewijde Eerste
I\~emorandum van de Europese Commissie van 19 maart 1958,
hierna aan te halen als "het Memorandum"
. Voorts heeft
de Commiss ie in belangrijke mate kunnen steunen op de wetenschap, verkregen bij de opstelling van baar rapporten
inzake de distorsies.
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2.

Voor wat de ui~ g~~p~~en be treft kan de Commissie zich
in belangrijke mate vereni g en met de opvattingen, neergelegd
in het ~.I[emorandum, onder I, lb en 2. De Commissie is van oordeel, dat de Ewnopese Economische Gemeenschap zich niet tegenove r de andere landen der vrije ~ereld behoort af te sluiten, doch zoveel mogelijk dient open te staan voor een vrije
uitwisseling van goederen en diensten met deze landen. Met
het Memorandum, en in overeenstemming met artikel 237 van
het E.E.G.-verdrag, dat de toetreding voor elke Europese
staat openstelt, acht de Commissie in het bijzonder speciale
banden gewenst met de groep der bui+'en de E.E.G. staande
Europese landen, teme er nu tezamen met deze landen in het
kader der O.E.E.S. reeds een vorm van samenwerking is gegroeid. Indien deze landen, nu in de E.E.G. tot een veel
nauwer samenga an is besloten, door een nieuw verdrag eveneens tot verdergaande economische samenwerking willen komen,
behoren de landen der E.E.G. voorst ellen daartoe op constructi eve wijze te gemoe t te treden.
Eveneens stemt de Commissie in met de gedachte, dat de
in te ste~len samenwerking noch de uitvoering van het E.E.G.verdrag noch de werking van zijn instellingen afbreuk &ag
doen,
_ al zal het tot stand brEngen der samenNerking zekere niet de essentie rakende modificaties kunnen medebrengen.
Ook onderschrijft de Commissie ten volle, dat de voordelen,
welke de zes E.E.G.-landen elkaar hebben toegezegd, niet door
de andere Europese landen als een discrimin~tie mogen worden
aang emerkt; door toetreding tot het E.E.G.-verdrag en aanvaarding van de daarin door de deelnemers aanvaarde verplicht~n
gen kunnen de andere landen dezelfde voordelen äeelachtig
worden. Ds Commissie is tenslotte van opvatting, dat slechts
door miidel van een andere vorm van samenwerking dan het
E.E.G . -verdrag aan die andere land en o7ereenkomstige voordelen kunnen worden v erleend, indien door die lander bij het
verdrag een aantal fundamentele v e rplichtingen wordt aanvaard, welke nader in dit advies worden omschreven.
Met betrekking tot de vorm van een nauwere samenwerking
tussen E.E.G. ener- en de andere Europese landen anJerzijds
loopt de discussie op de Conferentie van Parijs over het

- 4 voorstel een vrijha nd els zone in te stellen. Hierbij zal aanvankelijk gedacht zijn aan een vrijhandelszone in de zin van
artikel XXIV van het G.A.T. 'r . Zomin echter als de E.E.G. vol do ende wordt gekal"akt erise e rd door de aanduiding "douane unie ", zomln zal, zoals trouwens bi j de u!Hlerhandelingen
reeds is gebleken, de inhoud v an het v erdrag afdoende kunne n worden ge typeerd me t de aandui ding "vrijhandelszone".
Wanneer de Commiss i e deze aanduiding hierna - bij gebreke
t ot dusver van een ander e algemeen aanvaarde benaming to ch voor de bi j het v erdrag te ki eze n fi guur gebruikt,
dient de t erm me t he t hi.erboven aangeduid e voorb eh oud te
worden opgeva t .

3.

I nzake de .....algeme
benadering
van
-- ...---- ne--_.
_- ...
--_-.. het
. . vraagstuk
_.... van--de
vrijhandelszone
...._." ... _..-_------ merkt de Commissie het volgende op.
Vooreerst kOint he t haar noodzake: ijk voor, dat de ge18 id elijke vorming "I.ran het vrijhand els gob i e d verloopt v olg ens e e n vast tijdschema~ zoda t b.v. de tari cv on en kwantitatie ve restricti e s in het onderlin~e verkee r telkens op
vooraf vastgestelde tijd stippen een be paalde v e rmind ering
onde r gaan, totdat zij tenslotte geheel zijn afgeschaft 1).
Hiervoor geldèn deze lf de overwE.g inge n als bij de E.E.G.,
m.n. de wenselijkheid he t bedrij fs l eve n zekerheid t e verschaffen, teneinde dit in staat t e stellen op de geprojecte erde ontwikkeli ng te anticiperen, en de noodzaak te voldoen aan de eis van he t G.A.T.T. van een schema, da t het
bereiken van he t e i nd r e sultaat binnen redelijke t ermijn in
he t vooru i tzicht stelt. Dit houdt derhalve in, dat de Commissie de in he t Franse plan naar vore n komende geda chte,
om de voort ,'Sang van de u itvoe ri ng van h e t v erd ra g afhanke~--~,. _ . _

~ --

- ._

.

.-

~ _. -

--- ~

--------- . _-_ .. .. __

. _ .~_ .,...-~-

1) De Commissie is op de tech ni s che ui t vverking van he t st elsel van afbraak der bf: l emmeringen niet nad e r ingegaan.
S18chts heeft zij zich beraden op de vraa g hoe gehandeld
zou mo e ten worden t.a .v . de afbraa k d er contingenten. De
Commissie i s van oo rde el, dat de inst el ling van de vri~
handelszone niet ertoe mag l e i den, dat contingenten, dle
krachtens het E .E. G. -verdrag voor de ~.Z.G.-partncrs beschikbaar komen, ten de l e mede aan vrijhandelszonelanden
t e n go , de zouden komen.
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lijk te ste ll en van een telkens t e verrichten onderzoek of
de vervulling van zekere algemene voorwaarden voldoende is
voortgeschreden , afwijst. Voorzover zul ke voorwaarie~ moeten
worden geste ld , mo e ten dienaangaande i n het verdrag concrete
verplichtingen worden opgenomen~ we~_ ker vervulling zich dan
ev e neens, binnen de eventueel vastgestelde periode n, gel e idelijk di e nt te voltrekken. Anders dan in het Franse plan voorzien zal de Conventie inzake de vrijhande lszone ook r egelen
moeten inhouden voor de voltooiing van het project in de
laatste etappe.
Vervolg e ns is de Commissie van oordeel, dat h e t v erdrag
in beg insel h e t gehele goederen- en di e nstenverkeer mo et omvatten.
Dit advi 8s beperkt zich verder tot de vriJmaking van het
goederenverkeer, behalve voorzov er het de landbouw betr eft,
waarover a fzonderlijk wor d t g eadviso c! rd. De Commissie meent
dat de re ge ling voor de vrijmaking van het handelsverkeer
zonder onderscheid op alle produkten van toepassing moet
zijn. Inderdaad zullen de vraa gstukken, die bij de verschill e nde sectoren rijzen , afzonderlijk moeten WOTr1en Oll(1e:l 'Z()(.'ht
- he t geen trouwens bij de studie der distorsi e s reeds voor
een belangr ijk deel is gesc~lied -. Op basis van dit ma"teria9.l
zullen echter zoveel mogelijk algemeen toe te passen oplossingen moeten worden ge zo cht.
Dit sluit niet u it dat voor een bepaalde sector soms bijzondere omstand i gheden zullen gelden en dat bij het sluiten
van het verdrag voor sommige sectoren spe ciale voorzieni~gen
nodig zul l en kUl.lnen blij ken. War..nee r men echter niet in beginse l voor alle sectoren ge lij k tijdig een overeenkomst tot
vrijmaking van het ond erlinge handeisverkeer sluit, moet betWLjfeld worden of men t enslotte we l tot een alle produkten
omvattend vrijhandelsregiem komt. Deze alomvattendheid is
echte r noodzake lijk, omdat ande rs het evenwicht van de te
sluiten overeenkomst is v e rbroken ; bij de met de vrijmaking
van het handelsverkeer nagestreefde specialisatie moeten alle sectoren openstaan om ieder land de ge le genhe id te g,;ven
zich op de in het bi jzonder vo or dat land gunstigste sectoren
te richten. De Commiss ie acht derhalve verwerpelijk het principe van het Franse voorstel, krachtens hetwelk in eerste
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instantie ware te volstaan mat een algemeen kader, \ aarnaast
dan afzonderlijke akkoorden zoud en worden gesloten, die sector
voor sector een ei g en stelsel voor de afbraak d e r hand e lsb e lemmer ing en zouden vaststellen, me t s pu ciale voorzieningen voor
de concurrentievoorwaarden of speciale harmonisatie der wetge ving e n. Daarentegen stemt de Commissie ln beginsel in met punt
11, 2 van het Memorandum 1)
Tenslotte rijst in dit verband de vraag in hoeverre het
te mpo . van afbraak der belemmeringen in d~ vrijhandelszone parallel moet lop en aan dat van de E.E.G. De Commissie beantwoordt deze vraag voor wat het principe b e tref t met nadruk
bevestigend. Vanzelfspr ekend -· is deze ov ereens temming reeds
t e r wille van de administratieve eenvoud dringend gewenst.
Daarenboven verdient zij ook als uitdrukking van de wil tot
samengaan van de E.E.G. met de andere Europese landen verre
de voorke ur. Intus sen doen zich hie r enke le problemen voor.
Vooreerst da t van de onzekerhe id omtrent de duur van de etapp es van de ove r gangspe riode van de E.E.G. De Commissie hoeft
de vraag, of 8n zo ja hoe hier de aansluiting van het tijdschema der vrijhandelszone op dat van de E.E.G. kan worden
v e rzeke rd, bujten beschouwing ge laten. Ee n ander probleem
li g t i n de omstandigheid, dat de conventie voor Gcn vrijhandelszone zek, r n i et in werking zal ku~ nen trede n vóór 1 janu9.ri 1959, het tijdstip waarop de E.E.G.-landen in hun ond ,:, rling e verkee r dE eerste stap tot afbraak de r onderling e han..
delsbelemrQe ring en doen. De Commissie komt hi e rop afzonderlijk
t e rug onde r 6.

4.

Ten aanzien van het algemene kader, waarbinnen de vrijmaking van het onderlinge handels7erke c r zich mo e t vol trel{ken,
acht de Commissie de volgende pun~~.~ van fundamenteel belang .

-----------------1) De Commissie is voorshands niet ov ertuigd van de juistheid van d e st e lling van het Memorandum dat het aantal
gevallen, waarin de i mperial pref Gr ence een noemenswaardi.a e onge li jkh8id in de concurre nti evoorwaarden schept,
wa~rschijnlijk gering is. Op de "regelen ~nzake compensatie" , waarvan in het Memorandum
sprake.. lS, komt de Com. .
mi ss i e nog t erug bij d e tarlefharmonlsa~l e .

SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD

- 7 va. n h~~t __ ~~!.e~~_~El9f.._~!!._ coördinatie van
de handelspolitiek
--Over dit vraagstuk heeft d8 Commissie zich re eds eorder
uitg e sproken in h~a:r Tweede rap 90rt i nzake h e t distorsievraagstuk, gedatcord 6 {.'l.aart 1 958 . In dit rap pcrt l".l.eeft de Commis si e het vraa c;s tuk uitsluitend bezien uit het cogpunt van het
v erm ijd 8~ van oi.'Jr e de1ijke verschill en in cO:1cur:rentievoorwaarden . Daa~ ;l ~as~ heef t ~cn hier, zo is toen opgemerkt, ook nog
een, i n de praktijk ook zeer belangrijk, administrat ief aslJ ect 9 bij eni gszins belang r i jke verschillen in invoerrecht ,
of in handelspolitiek Je ge ns derde landen , wordt de ori3 ine
van produkten, en het b e~~ ijs daarvan, van groot gewicht. De
Commissie heeft dit aspect van de administratieve uitvoerbaarh e id tot dus ver niet onderzocht; zij moet dus volstaan met de
opme rki ng dut dit aGpect bij de beoordeling van de aanvaardbaarheir:1 van ver,sC'hi llen op h e t go 1)ied van i nvoerrechten en
handu lspolitiek zeer z eke r niet uit het oog mag worden verloren, en dat he t haar noodzakelijk lijkt op dit punt zo spoedig mogel ijk duid elij kheid te verkrij gen .
Ond er verwij zing naar haar rap port van 6 maart 1958 onderschrij ft de CornL!l.issie de opva tting, uitgedrukt in het Memorandum onder TI, punten 1 en 3, da t krachtig gestreefd moet
wo rd en naar een harmonisatie der tarieven en naar een coörd inatie van de hande lspoliti ek der landen. Voor een nadere
aanduiding van de produkt en , waarvoor die harmonisatie en
coördinatie uit Nederlands oogpunt bijzonder urgent zijn,
veroorlooft d e Commissie zich ev e neens naar haar zojuist genoemd ra ppo rt te v e rVilijzen . De Commissie tekent hierbij nog
aan , dat zj_j onder harmonisatie ni e t noo dzakelijkerwijze een
algehe l e g elijkmaking der rechten v e rstaat; een z eke r, niet
te g root, v e rschil zal in bepaalde [S cvallen aanvaardbaar
~.

ha~2...l:]J-sa~~~~

-----,---~

kunnen zijn.
Me t betrekki ng tot de handelspolitiek is in het l'.Iemorandum sprake van "e en confronta ti e, en een poging tot coördinatie". De Commissie zou v erde r willen gaa n en de coördinatie
zelf a ls do e l willen stellen, bij voorkeur in de vorm van
een formele gemeenSChappelijke handelspolitiek; voorzover
dit niet mogelijk is zal men andere middelen mo e ten vinden

-8- b.v. door procedures als in de volgend e alin ea voorgesteld - om te bereiken, dat het beleid der landen in zodanige mate parallel loopt, dat noemenswaardi g e verstoringen worden voorkomen. De Commissie brengt hier, onder
verwij zing naar ht;.tar rapport van 6 maart 1958 i!1zak e de
distorsies, in het bijzonder in herinnering het beleid
jegens de low -':,age countri es en jegens de landen met
sta atshanèe l. Van veel belang .is echter, dat ook duidelijk
zal wOi' den vastgelegd, dat de vrijhandelszone een apen
karakter draagt.
De hier ontwikkelde gedachtengang brengt vanzelf mede,
dat de instelling van een vrijhandelszone gepaard moet gaan
met de aa.:1vaarding van verplichtingen krachtens welke de autonomie der dee lnemende landen t.a.v. de tarief- en handelspolitiek (met inb egrip van de politiek, gericht tegen dumping var.J. derde landen) ;:tan banden wordt gelegd. Te denken
valt hier aan een bevoegdheid der instituten van de organi~
satie om zich over elk onderdeel van het handelspolitieke
beleid der landen ui ·~ te spreken en om, indien dit oordeel
niet wordt ge volgd) bepaalde sancties te doen toepassen,
b.v. door bepaalde voordelen aan het betrokken land te ontnemen. Op de inrichting der instituten komt dit advies nog
terug onder 5.
Over igens meent de Commissie er goed aan te doen op
te merken, dat de voorstellen van het Memorandum voor Nederland geenszins alle moeilijkheden op tariefgebied oplossen.
In het rapport van 6 maart 1958 is betoogd, dat de problemen bij een grote reeks van produkten m.n. hierin liggen,
dat het E.E.G.-invoerrecht hoger is, dan wel (bij de op
lijst G vermelde produkten) vermoedelijk hoger wordt dan
= 0, Tariefharmonisatie zal voor deze problemen geen uitkomst kunnen brengen als daarbij een tariefniveau zou worden bereikt dat van 0 afwijkt. Dit geldt m.ne voor die gevallen, waarbij het on tbreken van een invoerrecht voor ons
land nodig is om - in verband met de concurrentleverhoudingen binnen de vrijhandelszone - vrijelijk grondstoffen van
buiten de zone te kunnen betrekken, zoals bij de houtverwerking en de papierproduktie.
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Maar bovendien voorziet ook het Memorandum. dat tariefharmonisatie - welke dus buiten de zojuist bedoelde gevall en wel uitkoillst zou bren6 en - slechts ten dele te bereiken zal zijn. Voor dat geval geeft het Memorandum. twee andere oplossingen. Vooreerst wil het dan de moeilijkheden
trachten op te vangen door middel van de originere gels;
deze beperken immers het effect van tariefverschillen tot
een deel van de kostprijs. Daarnaast wil het 7 indien de
originere ge ls geen afdoende bescherming bieden 7 overgaan
tot i nvoering van "een systeem van compenserende rechten".
Het Memorandum werkt deze geduchte overigens nist nader
uit. De Commissie o.cht r .e t echt e r gewenst in dit verband
de vaststelling in haar rapport vnn 6 maart 1958 in herinner ing te brenge n (blz.12/l5)7 dat men voor een op de expor t aangewezen land als Nederland niet kan volstaan met
de b e strijdin3 van interne distorsies 7 en dat in het bijzonder ook van een stelsel van compenserende rechten geen
belah~rijke bijdrage tot de oplossing van de moeilijkheden
kan worden verwacht. Een zodanig stelsel zou om ook externe
distorsies te compenseren gepaard moeten gaan met het openen
van de mogelijkheid bij uit loer restitutie te verlenen van
het bij de invoer over de verwerkte grondstoffen geheven
ciompenserend recht. Doch bovendien is blijkens het te Parijs
opgestelde ra pport van de commissie van handelsex~arts van
31 januari 1958 een overwegend bezwaar van het stelsel dat
het bij meer ingewikkelde eindprodukten tot grote complicaties leidt. Me n zou imm e rs telkens moeten vaststellen of
en in hoeverre zij belastbare grondstoffen bevatten. Deze
omstandigheden ac centuere-neens te me e r de wenselijkheid
val.!. harmonisatie, en wel op zo laag mogelijk peil.
~. ~~ vraa gs tukken van de bijzondere positie van 2ngeland.

Deze materie heeft verschillende aspecten. Een eerste
aspect ligt in de grote bezwaren die het bestaan van de
Commonwealth-preferenties opleveren bij de hi e rboven onder
él. besproken harmonisatie van de invoerrechten_ m.n. voor
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de grondstoffen en halffabrikaten. In deze moeilijkheden
ligt de voornaamste reden voor de vre es, dat de tariefharmonisatie sl~chts ten dele zal worden bereikt. Een volgend
aspect is de bevoorrechte positie, welke Engeland voor de
afzet van zijn produkten zou ontlenen aan de deelneming
aan twee preiOe r e ntiëlE:: zone s, de Commonwealth en de Euro pese vrijhandelszone. Deze situa tie zou de Engelse i ndus trie, voorzover de Commonwealth-prefere ntie effectief te
haren 8unst e we rkt, Ge n grotere markt geven dan haar Europe se concurrenten, en daarmede een concurrentievoordeel;
Engeland zou ook als v es tigingsplaats voor de vervaardiging
van bepaalde produkten oen gunstiger positie innemen dan de
andere l anden die aan de Europ e se vrijhandelszone deelnemen.
Tenslotte vormen de Commonwealth-preferenties een b e langrijke factor bij de behandeling v a n de landbouw in de vrijhandelszone.
De Commissie moet, nu zij deze vraagstukken niet in
studie heeft kunnen nemen, volstaan met de opmerking, dat
een bevoo rrechte positie, welke Engeland zou ontlenen aan
de Commonwealth, haar bezwaarlijk voorkomt. Het zal derhalve
gewens t zijn nader vast te stellen, welke concrete problemen
zich hier voordoen en hiervoor oplossingen te zoeken.
c. la ndbouw
.
Voor dit onderwerp moge de Commissie v e rwijzen naar
het gel i jktijdig met dit advi e s uit te brengen twe e de advi es over de l a nd'uouw in de vrijhande l~zone. In hoofdlijnen stemt de daarin neergelegde gedachtengang overe on met
he t Memorandum (11, punt 5).
d. ko l en en staal
De Commissie acht in beginsel de opneming van deze produkten in de vrijhandelszone nodig. Aangezien zij de daar
aangevoerde problemen niet h ee ft kunnen ond e rzoe ken moet zij
zich onthouden van een oordeel van de aanbevelingen van het
Memorandum (11, punt 6).

-
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concurrentieIegi~

(kartels en concentraties,

dumping, subs idies)
Ook van h6~ ·.~()ncurrent iere giem in de vrijhandelszone
heeft de Commissi e geen afzonderlijke StUè. ~2 lC"G.), ~len maken.
Zij is echter voornemens op korte te:rmijn daart oe ove::." te
gaan.
De Commissie is 'van oordeel J dat in ieder geval zal
moeten worden voorkomen ; dat zodanige verschillen bestaan
tuss en het concurrentieregiem van de E.E.G. en dat van de
vrijhandelszone, dat het bedrijfsleven in een deel van de
zone in een ongunstige positie wordt gep laatst. De Commissie sluit zich in deze gedachtengang dan ook aan bij de in
het Memora ndum (11, punt 7) neergelegde opvatting, met
dien verstande} dat de concurrentieregelen der vrijhandelszone gelijkwaardig moeten zijn aan die van de E.EoGo Voorts
onderschrijft zij, dat de concurrentieregelen van de vrijhandelszone op effectieve wijze gelijkheid van toegang tot
de grondstoffen moe ten verzekeren.

f.

harmonis?tie van wetgevingen
De Commissie acht het, nu het E.EoGo-verdrag in procedures inzake de harmonisatie van we tgevingen heeft voorzien, gewenst ook in het kader van de vrijhandelszone dienaangaande bepal ingen op tie nemen.
Men dient in deze gedachtengang in de vrijhandelszone
voor de aanpassing der wetgevingen bepalingen op te nemen,
analoog aan de artikelen 100 tlm 102 van het E.E.G.-ve~drag.
In deze opvatting past het ook voor de vrijhandelszone
dezelfde voorzieningen op te nemen, die in het V&rdrag van
RDme betrekking hebben op de sociale harmonisatie.
De Commissie gaat verder dan het Memorandum U~,
punt 8), dat alleen spreekt van sociale harmonisatie.

~
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g. ~()n j ~~1...ctuu:r:.Po li t i elf
Kr achtens ar t ikc l 1 0 3 v an ho t E . E.G .-verdr ag beschouwen do lid-s t a t en hu n c onjunc tuur polit i ek al s eon aange l egenhe id v an gemeens chapp eli jk be l ang, on pl8gen zij
da2ro v c r onde rli ng , e n me t de Eur opese Commi ss i e, ove rl eg . Bi j eenpar i ghe id v an stemme n ka n de Mi nist ol. . raa d
maa t reg e l e n nE:.me n, v eo r welker u itvo e ring op vo orst el
van de Europ8 s e Comm i cs i e richtlij ne n kunnen worden vastgcs"teld bi j gekwa lifi ceerd e maGr derhe id. He t lS gewens t
dat v oor do vri jhandels zo ne een v oorz i oning v a n ov e r ee nkomst i ge s t r ekki ng wordt getroff en .

_-_

__

l ingsbalan
koe-r sbe l e id
-h. -be
- '---"~a
-_
.._..
... _-- s on wi
--.ss el
..-....- ...._

Het Memorandum s t elt (11, pu nt 4) 9 dat de deelnemonde l ande n hun econo w~s ch e n financ iee l bel 8id mo e ten
"confrontere n"? t eneinde e e n ev enwicht v a n hun b (; t a lin ~ s
balans te bor e ike n e n t e h a ndhaven . De COli®issie is van
oordee l ? dat een conv enti e tot inst e lling v a n e on vrijha nde l szone b opa li ng en omtre nt de ze mnt ori G behoort in
te houden.
Het is haa r beke nd, da t over he t ond e r vverp e en rapport va n de Manag i ng Board v an de Europe se Bûtnlings Unie
tegemoet kan word e n gez i en. I n afwa cht i ng v a n dit r apport
spre e kt z i j a l s haa r v oo r l op i g oordee l uit, dat op dit
punt althans de bepal i nge n v an he t E. E . G.-ve rdra g zul l en
kunnen wo r den ov ergenomen . He t gaa t hi e r om artike l 104
(aanvaard i ng? a ls doe l e i nde n v a n ec onomisch bol oid va n:
de handha ving be t alj. ngsb a lans cvenwi cht , ee n ho g e .:sr an d
v a n werkg 31egenhe id en 8en sta b iel pri js pe il), arti ke l
105 (coördina tie economis ch en mono t a i r be l c id), artikel 106 (vrijmaki ng bc ·ta li ngen ) , ar t ike l 107 (b ehande-
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ling wisselko e rs politi ek als aa ng elege nhe id van g eme enschappelijk belang, en mogelij kheid van maatregelen te gen
ontoelaatbare wijz j.ging Wisselkoers), en de arti k elen 108
en 109 (procedur e i ngeval van bestaande of dr e ~B e nd e betal:l.:1gsbalansmoeil i jkhede r1 en daarmede verband houdende
vrijwarin ~ sma a~ ~eg ~ len. Voorts zou moeten wo ~ d en onderzocht de event uele over:o.eming van thans in de E.B.U. bestaand e re ~ eling en.
i. -----_...
vrijwarin ~ smaatre ~ elen
..
De Commissie stemt in met het Memorandum (11, punt 9),
dat het neillen van vrijwarinc smaatre z len door een land aan
zo nauwke t-;.rig mogelijke voorsch:r'iften gebonden moet z:Ljn.
Voorts is zij van oo r deel, dat de toepassing van vrijwaringsma a tregelen aan r.8.t toezi cht van de . instellingen van
de vr i j ha ndelszone onderworpen moet zijn. Tenslotte onderschrijft z; j ook de in het Memorandt1ID tot ui tdrukki ng gebrachte opvatting (11, punt 9, slot en 11, sub b), dat
de toepassing van vrij waringsmaatregelen door landen, behorende tot de E.E.G. als een zaak van de Gemeenschap moet
worden beschouwd, waarover ook háár or~.. anen moeten medebeslissen.
j

{

5.

)

Uit de aard van de re g eling en, die voor een aanvaardbare functi onering van de vrijhandel,szone zullen moeten
g elden, vloeit voort, dat deze zone over zo krachtig mogelijke -instituten
- -_. ----- zal moeten beschikken. De Commissie wijst
in dit verband o.m. op de handelspolitiek te~enover derde
landen, op de la ndbouw op de conjunctuurpolitiek,op de betalingsbalans, en op de vrijwaring smaatregelen. Op pmten van deze
j

- 14 aard moeten voldoende \vHarborgen worden getroffen dat de
deelnemers ann de vrijhandelszone hun bel t.J id ondergeschikt
maken aan het belang v nn de zone als geheel.
Zoals uit hp-'..; voor gaande is gebleken staat de Commissi e oen const!:"'uc t ie voor, wanrb ij de 18ndcn duidelijk tevoren V8.:::tgOS ~elde verplj.:::htingen aanvaarden, ee waa rbij
de :~. nvoer;.ng ve.n h e t v2:'ije handelsverkoe r volgens een V~1st
sch 0ma v e.1."'loopt. Gezien de be tre kkelijk geringe invloed
die Néà. erla nd bij de uitvoering van het verdrag zal kunnen
uitoefenen, is het uit Nederlands standpunt noodzakelijk,
dat bij het sluiten van het verdrag de posities zo duidelijk mo ~ elijk worden bepaald. Uit datzelfde oogpunt is het
ook noodze.kelijk, dat de bepaling van het beleid bij de
uitvoering van het verdrag - uiteraard moet daarvoor soms
zeer ve Gl speelru jnte worden gela~en - zoveel mogelijk geschiedt op basis van 8en objectieve belanGenafweging.
Op deze overwegin~en is de Couunissie van oor"eel, dat
de vrijhandelszone - evenals de Z.E.G . - zal moeten beschikken over een zelfstandig orgaan, dat de be sluitvorming van
de Raad van Ministers d er vrijhande lszone voorbereidt. Teneinde dat orgaan een zo sterk mogelijke positie te geven
zal het ge ~ enst zijn dat het zelfstandig contact onderhoudt
zowel met een parlementair orgaan als met een vertegenwoordi ~ ing van het bedrtjfsleven. Wel zou kunnen word en overwogen de binding v an de Raad van Ministers - bj.j zijn besluitvorming - aan het voorbereidend orgaa n iets minder sterk te
maken dan bij de E.E . G. In het bijzonder ook in verband met
de omstandigheid, dat het bij de vrijhandelszone om een gro ter aanta l deelnemers gaa t, zou de eis, dat slechts bij eenstemmigheid and ers dan conform het gedane voorstel mag worden beslot en, te ver gaan . In de gedachtengang van de Commissie zal - dit ligt in het voorgaand e reeds opgesloten voorts waar mog elijk reeds terstond, en overigens - op tevoren vastge ste lde tijdstippen - zo spoedig mogelijk, voor
de Raad van Ministers ee n andere wijze van besluitvorming
dan bij unanimiteit moeten worden ingevoerd.
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Een belangrijk punt is tenslott e, dat de conventie
voor een vrijhandelszone in geen geval in werk i ng zal kun nen treden vóór 1 januari 1959 (Memorandum 11, punt 12) .
Dit betekent dat d"! afbraak Va.D de handelsbelemmeringen
in hst kader der -: ---Ljhandel s zon e altha!l.s bi j de ~anv a n g
niE: ~-, geli j k k an l ( ., ~n met clie van d e E.E.G.) t e ~ . zij n :'"Jg
met spo e~ tot e (~ }. l~ .. ),x;:G1&a-cregel wordt beslC'·:-·E:_l . E i e ~ voo r
ble: :«: ree r'" da t de COi:lr,.":'ssie een parallel v-3 rlo op ',-a.n de
afb·:..·aa 1·: Véin groot belang i'lsht, en dat zij afwijzen : : ' s t aat
te g',:ll1over de Franse gedachte in principe juist wel een vers chil te maken (t. '.tV . een G,: calage van drie jaren). De vraag
rijst dus of voor dit vr&agstuk een uitweg kan worden gevonden .
De C.j'!'1::'1 is [- ~e zou het ongewenst acht <;.' n w~!-m 3er, tene in,j e e eD fe:.Lt e.:' i,i..~ décalage te voorkomen, in afwachting
van ci~ ~0 1tooiing '( ~ n alle besprekingen voorlopig een verdra g werd gesloten 03t slechts enkele hoofdzaken regelt.
De a anvaardbaarheid van een verdrag tot instelling van een
vrijhand elszone k an sl echts worden beoordeeld, wanneer een
overzicht is verkregen van de wijze waarop de voor een goede
werking van het verdrag essentiële onderdelen zijn geregeld.
Een andere werkwijze zou, op grond van de in de vorige pa~
ragraaf geschetste overwegingen met betrekking tot de positie van ons land, juist voor Nederland bijzondere gevaren
oproepen. De Commissie verwerpt dan ook het in het Memorandum onder 11, punt 12, sub b, genoemde alternatief. Men
kan op dit ogenblik nog niet met voldoende nauwkeurigheid
vaststellen, welke inhoud de daar bedoelde garanties zullen
moeten hebben; reeds bleek dat de Commissie bovendien voors,
hands grote bezwaren heeft tegen de ook hier weer in het
Memorandum naar voren komende gedachte, dat een systeem van
compenserende rechten belangrijk kan bijdragen tot het wegnemen van de bezwaren, die uit het voortbestaan van tariefverschillen voortv1Geien.
Als tweede mogelijke oplossing noemt het Memorandum
(11, punt 12, onder c), dat de deelnemende landen overeenkomen bi j wij ze v~.n proef, zonder enige verplichting voor
de t oekomst, per 1 januari 1959 autonoom tot een onderlinge
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- 16 tariefverlaging van 10~~~ ov er te gaan . Hi e rmed e z ou waa rschijnlijk voldoende tijd gewo nnen z i jn, omd at d e t weed e
onderlin3 e tariefverlaginG krachtens het E.E.G.-verdr ag
eerst ' plaats moet vinden per 1 juli 1960, dus over ruim
t wee jaren. De Commissie vreest dat de hier v oorGes telde
handelwijze ln strijd zou zijn met de bepalinge n van het
G.'A.T.T. Het G.A.T. ; ~. vereist, zoals in paragraaf 1 van
dit advies werd opgemerkt, voor een discriminatoire tariefv e rlag ing juist wel dat men v e r plichtingen voor dR toe k omst
op zich ne emt, en wel de verplichting om een douane-unie
of een vrijhand els ge bied te creä ~ eno Indien echter zou
blijken dat men toch tot de door het Eemorandum voorgest 81d e s t a p zou kunnen ov ergaan, zou de Commissie daar
ni e t a fw i jz end t e~ e n over staan , mits
geen twijfel wordt
- --.- ..
ge l at e n dat deze maatregel op ge e n enkele wlJze op het
- -- --- slu i t e n va n ee n verdra g vooruitloopt, doch slechts uitdrukking is van de b e reidheid te pogen de aan de gang
zijnde onderhandelingen tot een goed einde te brengen.
Tevens zo u dan echter tot uiting moeten worden gebracht,
dat de o nd erh andelingen het g ehele gebied van de in dit
advi e s als f u ndamenteel aang eme r k te punten zullen moeten
b e treffe n.
Zou de in de vori g e alinea aange duide oplossing niet
v er wez enl ijkt kun no n worden, dan zal de uitkomst gezocht
moet e n worden in de opneming in de vrijha ndelsconventie
v a n e e n re g eling, krachtens welke de bij het in werking
tr e den va n h et E. 3 .G.-v ~ rdr ag ontstane achterstand zeer
snel, zo mo g elijk te rstond, wordt ing ehaald. Deze oplossing blij f t echt e r het nadeel behoud e n dat, in strijd met
h e t door de Commissie g e'Ne ns te parallelle verloop van de
afbraak ) te beginnen met 1 januari 1959 in f e ite een vers ch il ontst a at e n dat op e e n og e nblik, waarop omtrent het
inhalen daarvan form e el nog ni Gts zal vastst a an.
-.
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- 17 In dit verband merkt de Commissie nog op dat de feitelijke
onvermijdelijkheid van een (tijdelijke) achterstand van de
afbraak van de tarieYGn binnen de ~.l<;.G. en binnen het
vrijhandelsgebied onder geen beding tot gevolg mag hebben
dat de eerste vermindering van de tarieven welke het E.E.G.verdrag voorziet (i.c. per 1 januari 1959) zou worden uitgesteld.
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