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I . J nl e i ding

lVIet de op 1 januari 1959 tot s t and gekome n maatre gelen tot uitvoering van het B.E .G.-verdrag zetten de haan
dit verdrag deelnemende landen de eerste sCIITeden op de
weg naar economische integratie. Daartegen zijn de plannen om deze ontwikkeling naar e conomische integratie uit
te breiden tot alle 17 O.E.E.S.-la nden nog zeer ver van
hun verwezenlijking verwijderd, sinds de besprekingen over
de instelling van een vrijhandel s gebied gevoerd mede op
basis van het door de B.E.G.-landen opgestelde memorandum
van 20 oktober 1958 (het z.g.rapport Oc krent) in november
1958 werden geschorst.
De wenselijkheid v a n deze uitbreiding bestaat echter
nog steeds gezien de toenemende ma t e waarin deze landen
zich e~on o misch op elka ar oriänte ren. De commissie nam
derhalve met v oldoening kennis van he t fe it, dat de pogingen om dit doel te bere iken werde n vo ortgeze t in die
zin, dat de Raad van Ministers van de .G . B.G. op 3 december
1958 aan de Europese Commissie verzocht de gerezen problemen en de mo gelijkheid van hun oplossing di epgaa nd te bestuderen en vóór 1 maart 1959 rap port uit t e brengen over
een gemeenschappelijk standpunt dat de zes zouden kunnen
innemen. Op 26 februari j .1. heeft de Euro pes e Comm is " ie
een eerste memorandum aan de Raad va n Ministers uitgebracht.

Aan Hunne Excellentie s de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken.
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In dit memorandum stelt zij ten a a nzien van de verwezenlij ki ng van een vrijhandels ge bied in het kader van
de 17 de volgende voorwaa rden:
10 Afschaffing van de tariefgrenz en en van de contingenteringe n is moeilijk te verwezenlij ken zonder een voldoende garantie, dat de concurrentie niet zal worden vervalst do or monopolievorming i dumpingpr aktij ken, overheidssubsidies of specifieke distorsies.
2. De liberali satie moet een v oldoende g root veld
bestrijken om een bevre di ge nd evenwicht v an voordelen en
lasten te verkrijgen (vrij v erke e r van arbeiders , vrij
dienstenverkeer, verg r oting v an de uit wisseling v a n landbouwprodukten).
3. Een voldoende coördinat ie v a n de conjunctu urpolitiek dient de handhavi ng van de gerealiseerde libera lisatiemaatre ge len te waarborgen.
4. Rekening zal moe ten wo rd en geh ouden me t de bijzondere positie v an de minder ontwi kke lde lande n.
5. Een oplos s ing moe t worden gevonden voor de distorsievraagstukken voortvloeiend uit ve rs chi lle n in het
buitentarief en in de handelspolitiek v a n de de e lne me nde
landen (m.n.ook met h e t oo g op de l ande n met lage lonen
en staatshandel).
De Europese Commissie is v a n meninb , da t een bevredi gende oplossing van deze problemen in de g rond van de
zaak alleen kan worden verkregen wanneer men gaat in de
richting van een economische unie, dan wel dat men kom t
tot vrijhandel in wereldverband. In dit verband komt de
Europese Commissie tot de uitspraak dat een vrijhandelszone slechts acceptabel is indien en voor zover zij zich
inpast in het kader van een groeiende liberalisatie van
de we reldhandel of wel het model van een douane-unie
benadert.
Het uiteindelijke probleem is, zo meent de Europese
Commissie, de betrekkinJ en tussen de :8 • .8 . G. en de zeventien
zodaDig te harmoniseren dat de E.E.G. zich vrij kan ontwikkele n en te ge lij k de samenwerking tussen de zeventien
wordt bevorderd. Naar de mening van de ~uropese Commiss ie
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dient het totale vraags tuk voorts in een wijder v e rb a nd
te worden opgevat om he t onderzoek naar een ni8Uw economisch evenwicht op Europee s en wereldniveau parallel te
doen verlopen. Dit is een bena dering van het pr ob le em
die afwijkt va n de tot dusver ga n gbare.
In een hoofdstuk handelend over de politiek v a n
de gemeenschap ten opzi chte van derde landen komt de Eur opese Comm issie tot de conceptie dat drie grote blo kken beschouwd moeten wo rden als de drijvende krachten voor een
vrije wereldeconomie, t. w. de Ver. Staten v a n Amerika,
Groo t Britta~nië en de B. E.G. en dat hun verantwoord elijkheid een gezamenl ij ke actie vereist in het belang van
iedereen.
In het volgende hoofdstuk, dat de verplichtinge n
in ~uropees verband behandelt, komt de Europese Comm issie
dan terug op de k,r.,restie van de vorming v a n een Euro pese
economische associatie in het kade r van de zeventien. De
Europesd Comr.lissie z eg t een ~ uropese Economische Associatie
nodig te achten. Zij is evenwel van mening, dat de voorwaarden voor een derge lijke associatie tot dusverre niet
voldoende duidel;jk zijn ge steld. Na een diepgaa nde studie is gebleken dat het onmo gelijk is een vrijhandelszone
te creëren indien zij niet voldoet aan de do or de Europese
Coomissie gestelde vo or vva arden zoals deze hiervoor zijn
weergegeven. Deze vo orwaarden zullen nader moete n worden
uitge we rkt en op hun verwezenlijkbaarheid g0toetst. Bovendien gelooft de Commissie, dat doel en tijd s tip van verwezenlijking van een Buropese Economische Associatie pas
kunnen wo rden vastgesteld als iets meer zekerheid is verkregen over het uiteindelijk buitentarief van de ~.2.G.,
de gevolgen van de recente terugkeer tot convertibiliteit
en de resultaten van de tariefonderhandelingen in het G.A.T.T.
op basis van het plan DilIon.
De Europese Commissie stelt derhalve aan de Raad van
L:inisters voor los van het onderzoek naar defini tieve oplossingen in de eerstkomende 3 à 4jaar binnen het kader
van bestaande instellingen als O.E.Z.S. en G.A.T.T. naar

te st ~e ven op h 9t gebied van tarieven en
contin .:; en -~ e n tusssn de zes en de elf • Dit v oorste l omvat
o.m. - in Hoofdstuk V van dit advies wordt er nader op
ing egaan - de instelling van een kla chtenprocedure 9 contingentsverruimingen en tari e fverl aginge n voor Europese
produkten .
Bij de besprekingen van het memorandum v a n de Europese Commissie door de Ra a d v an Ministers va n de E . .ó .G.
is gebleken ~at men dit memorandum in zoverre t eleurstellend vond dat het in gebreke bleef een definitieve oplossing te bieden in het ~ uropese kader van de zeventien.
Het resultaat v an de besprekingen is geweest ee n resolutie
waarin tot uitdrukking werd gebra cht
- dat de wil om tot een Europese Economische Associatie
te komen onverminderd blijft bestaan en de voorwaarden
die daartoe nodig zijn hopelijk spoedig zullen zijn vervuld
- dat het ge wenst word t gea cht de O. E. E .S.solida riteit
reeds nu te bevestigen
- dat een speciaal comité op hoog niveau, bestaande uit
vert e genwoordigers der leden-landen en verte ge nwoo rdigers
v an de E~~~opese Commissie, onder voorzitterschap van
de Europese Commissie het v,-;,"'aags tuk van de vorming
van een Europese E conom isc~e Associatie zal bestuderen
en er rapport over zal uitbrengen
- aan de regeringen wordt verzocht hun opmerkingen over
het memorandum maar ook verdere sugges ties vóór 15 april
aan de Europese Commissie mede te delen.
een

tGe~~~s ri ng

II. Opzet van dit advies

In de huidige fase van de besprek ingen inzake de ui tbreiding van de economische integratie in West-Europa
heeft de commissie het wenselijk ge oordeeld opnieuw haar
visie met betrekking tot dit vraagstuk te ge ven e Daarbij

..
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wor~t

er aan herinnerd dat zij zich reeds op 9 apri l 1958
t.d.a. heeft uitgesproken in de vorm van het door haar
ui t gebra~hte advies inzake fundamentele aspecten van de
ins t e lling van een vrijhandelsgebied.
Zoal s de titel aangeeft werd in dat advi e s met name
a a ndacht be s teed aan de v orm v an e co nomi sche s abenwerki ng
we l ke het G.A .T.T. omschrijf t a ls "de vrijha ndels zo ne ".
Dit is uit e r aard niet de e nige v orm v a n economi sche s amenwerking, die z ich - de E.E.G. a l s een realiteit aanvaardend laat denken . I n be gins el l ate n zich de volgende vormen
onderscheiden:
1. toetre ding v a n a ndere l a nden tot de E . E .G . (art.237
van het E. E.G . -verdrag ) . (Zie § 1 van hoofdstuk IV,
pag.36 van dit advies)
2. een multilateraal associa tieverdrag van de E. E.G.
enerzijds en een aantal landen anderzijds ( met als
mogelijke vorm de vrijhandelszone) (zie hoofdstuk III ,
pag.6 e. v. )
3. bilaterale associatieakkoorden van de E. E.G. met af~
zonderlijke landen . (zie § 2 van hoofdstuk IV, pag. 31)
4. een streven naar handelsverruiming, regionaal via de
O.E.E.S. en mondiaal in het kader van het G.A.T.
(zie § 3 van hoofdstuk IV, pag.38).
Daar het zwaartepunt van de besprekingen inzake een
verdergaande economische .s amenwerking in West-Europa nog
altijd - de recente uitspraak van de Raad van Ministers
van de E.E.G. toont dit opnieuw aan - ligt in het vlak
van de multilaterale associatie, heeft de commissie zich
opnieuw het meest diepgaand bezig gehouden met deze vorm
van samenwerking. Daarbij gaat het dus om een multilaterale associatie tussen de E.E.G. enerzijds en de overige
We st-Europese landen anderzijds. Bij deze bespreking komen
met name ook de punten aan de orde die de Europese Commissie
i n h a ar memorandum van 26 februari j.l. als voorwaarde vo or
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een dergelij ke associatie aange eft. Da a rnaast zal echter
oo k worden inge gaan op de andere hierboven vermelde vormen
van economische samenwerking. In een slot-hoofdstuk zal
eni ge aandacht worden gewijd aan de voorstellen van de
Europese Commissie vo or een interimre geling.
111. Multilaterale as s ociatie

-

1. Inleiding

Het voorstel om na de totstandkoming v a n h e t B. E.G.verdrag eveneens een meer intensieve economische samenwerking tussen alle O. E • .2: .S.-landen tot stand te brengen
werd zoals bekend oors pronkelijk gedaan door Engeland.
Min of meer voor de hand lag dat dit land daarbij aanhaakte aan de door het G.A.T.T. in artikel 24 naast
de douane-unie onderscheiden vorm van economische samenwerking: de "free trac1e area". In de oorspronkelij ke
voor s tellen lag de nadruk sterk op de afbraa k der interne
handelsbelemmeringen met handhaving van de bestaande
tarieven ten opzichte v a n derde landen en een volledige
handelspolitieke autonomie ten aanzien van deze landen.
Tegen een dergelijke simpele opzet rezen bij nader onderzo e k bezwaren. Deze vonden hun uitdrukk ing in een Frans
te genvo orstel van april 1958 en in het memorandum van
de E.E.G. v a n 20 oktober 1958. Daarbij werden ter onderstre ping van de tegen een vrijhandelszone gevoelde bezwa ren tevens andere benamingen geïntroduceerd zoals "union
Européenne de Cooperation EconomiClue" en "Europese Economische Associatie". Het is duidelijk dat evenmin als de
E. E.G. alleen maar douane-unie is de economische samenwerking tussen de O.E.E.S. -landen alleen maar in een
vrijhandelszone in de letterlijke zin van het woord zal
kunnen be s taan. 1 )
1 ) Ia § 10 van artikel 24 van het G.A.T.T. worden afwij-

k i ngen v a n de in da t artikel gegeven definities va n
" douane-unie" en "vrijhandelszone" bij 2/3 me 8!I'derh e id mogelijk g e maakt~
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Alle betrokken partijen zijn het daar wel over eens.
Dit ne emt echter niet weg dat nog diepgaande rneni nz sverschillen be s t aa n ov e r de inhoud welke aan een multil a te~ale a ssociatie in O.E, E. S . -7erband diene n te
wo r den gegeven.
Uit het navolgende zal blij ken welke opvattingen
daaromtrent in de commissie wo rden gehuldigd.
2. -~--.;.;.-Algemee n ui
t gangs
punt
"~....
..
-

Zoals re e ds in de vorige paragraaf ge zegd, mo et een
multilaterale associatie in de geest van een orthodoxe
vrijhandelszone die zich dus beperkt tot de onderlin~af
braak van handelsbele mme ring en en voor het overige de
autonomie zowel wat betreft interne economische aangelegenheden als wat betreft de betre kk in,~ en met derde landen
in stand laat, onhant ee rbaa r vvorden geacht. Ook echter
wanneer door bepaa lde s pelr8 gels aan dit bez waar wordt
tegemoetge komen, acht de c ommissie de vrijhandelszoneconce pti e van nature nie t geluklig . De commissie is echter van mening dat in het belang v a n de economische samenwerking me t de rest van .6uropa ieder v oors t el dat deze
samenwerking beoogt te bevorderen op positieve wijze
moet worden tegemoetgetreden. Zij heeft derhalve in dit
onderdeel van haar beschouwingen de conce ptie van een
vrijhandelszone als uitga ngspunt aanvaard.
We l heeft de commissie vervol ge ns ge tracht aan te
geven op we lke wijze de oorspronkelijke conceptie van
een vrijhandelszone naar haa r meni ng zou moeten worden
aans evuld om deze vorm van multilaterale associatie een
v oldoende mate v a n levensvatbaarheid en continuïteit te
geven. In de volgende paragrafen zijn de resultaten van
dit onderzoek neergelegd.
In de eerste plaats moet " naar de mening van de commissie overeenstemming bestaan over de volgende algemene
beginselen:

- 8 zodanig
bete kent ge en di~cri m inatie ten
a. De E. E .G. a l s____
~~_~~~~~~~~--------------~--~
opzichte van de overi ~e l~pden. De vo ordelen die de
zes elkaar hebben toe geze gd mo gen niet als een discriminatie ten aanzien van andere landen wor den ge zien. Enerz ijds heeft de E. E.G. ernaar gestree fd de
"gene ral incidence" van haar gemee nschappe lijk buitentarief ge lijk te doen zijn aan die van de afzonderlij ke
buitentarieven overeenkomstig de do or het G.A.T.T.
gestelde eis, terwij l anderzijds krachtens artike l 237
van het E.E.G.-verdrag andere Europese l anden de vo ordel en deelachtig kunnen worden door aanslui ting bij

-

de E.E.G.
b, De E.E.G. mag niet wor den aa~~ etast~ De uitb reidi ng van
de economische samenwerking tot andere l ande n mag ni e t-es se ntiële wij zigingen da a r ga laten - geen afbreuk
doen aan de uitvo ering va n het ~ . E .G.-verdrag en de
werking va n z i jn instellinge n. 1 )
:>

-

.

• ...- -

c. Het ope n 'karakter v a n- een multilaterale
as sociatie .De
.
commis sie is van me ning, da t ev e ntue Ie nie.uwe v ormen
van economische samenwerking evenals de ~ .E.G. een ope n
karakter zullen moeten h ebben. Zij zullen derhalve niet
mogen leiden tot een c ons tructie, waarb ij de deelnemende
landen elkaar in vergelij k ing tot derde landen een vo orkeurspositie verlenen zonder dat de deelne me nde landen
bereid zijn aan derde landen soortge lijke posities te
verlenen, aangen omen dat daaruit ge en distorsies binnen
het same nwerkingsgebied vo ortvloeien. Daarbij denkt men
met name aan toetreding van andere Euro pe se landen, terwijl de mogelijkheid van associatie met niet-Europesa
l a nden moet worden opengehouden.
d. Geleidelijke instelling vol gens ee n vast tijdschema . De
commissie is van mening, dat aan deze voor de instelling van een vrijhandelszone door het G.A.T.T. ge stel-

--

1) Zoals de E.E .G. op haar beurt de uitvoering van de Be nelux-verdragen niet in de weg staat (art ~ 233 E. ~ .G.
verdrag) co
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de eis voor elke vorm van multilaterale._asso-eiat1e mo~'"
word.e-n v::astg,e houden. Het bedrijfsleven verwerft hierdoor de zekerheid, we:ncé z!j vO-().r ·hdt be palen van haar
stra t egie en het doen v an inve::5t r.i.-ng.on- b.oh-o-o±'·t ...
Q

e. Een alle sectoren oITJv attende inte gra tie. De mul.t i1 a t erale

associatie zal in be g insel he t gehe le goederen-, di e nsten-,
personen- en kapi t aa lve r ke er moete n omvatten. De commissie erkent, dat speciale vo orzieningen voor be paalde
sectoren (met name de landbouw ) moge lij k zijn doch deze
zullen a llee n acceptabel zijn in het ka der v a n een
algemene r ege ling ge ldend voor alle sectoren. Daarnaast
is coördinatie van het sociale en e conomi sche be le id
nodig , zoals in de paragrafe n 3 tlm 9 is aange geven.
f ~ Syn('hL'on=l~~t_t~
!~ ~!..G:.!..3~"'yr i;ihandelszone. Aan deze eis
-- - - - -- '
kan, afgezien van de mogelij khe id va n tijdelijke eve ntueel vrijwi~lige r cgelinJ en in zoverre wo rden tegemoetgekomen, dat bij een in de nabije toekomst tot
stand te brengen akkoord ges treefd moe t worden naar
een zodanig plan speciaal voor de afbraak der handelsbele mme ringe n, dat de op de E.~. G. ontstane achterstand op ko rte termijn word t in -rehaald en de eindfase
bij vo ~ r ke ur ge lij kti jdig of altha ns slechts een ze e r
beperkte periode later (bijv.3 jaar) wordt bereikt.
-~

-

g. Een pass ende institutton8le opze t. De commissie is van
oordeel, dat in het verdrag voor een Europese associatie een institutione le regeling dient te worden opgenomen, welke de associatie, overeenkomstig het doel, waarvo or zij is geschapen , tot e en hanteerbaar gehe 8 l maakt.
3. De tariefpolitiek ten opzichte v an derde lapden

A. Bestaande tariefverschillen
'1 d '
1)
De commissie handhaaft haar in het aprl -a Vles

1) t.a.p.pag.7

,

.
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geuite mening "dat krachtig ge s treefd moet worden naar
een harmonisatie der tarieven ••••• " (d.w.z. het dichter
tot elkaar brenge n van de uiteenlopende t a ~ieven ten opzicht e van de ~de l a nden zonder dat dit ech~er een algehele
geli jkmaking i mpliceert), omdat daardoor vele moei li jkheden automatisch zouden worden opgelost. Dit geld t het
sterkst voor de uit derde landen geïmporteerde gro nds toffen en halffabrikaten na hun verwerking tot eindprodukten.
De op deze grondstoffen en halffa brika t en gehe ven uiteenlo pe nde invoerrechten _. zouden dan tot ernstige verstoringen
van de concurrentie kunnen leiden. Be t wijfe ld moet echter
worden of een feitelijke ha r monisat i e over de gehe le linie
het resultaat zal zijn van dit streven . De commissie acht
het niet a priori onmogelijk da t vo or zover nodig op
andere wijze dan door tariefharmonis at ie het probleem der
distorsies wordt opge lo s t. Dit zal pa s go ed kunnen wo rden
beoordeeld na beëind i ging v a n de onderzoekingen naar de
moeilijkhe den welke in een aantal industriële sectoren
kunnen worden verwa cht, we l ke onderzoekingen destijds
zijn aangevange n zowe l v'a n de zijde van de Europese Commissie van de E . E .G . 1) als Yè.:.n de zijde v a n de Steering
Board for Trade van de O.E.E. E.
Wel zou de commiss::"e de volgende e::'sen willen stellen:
a.- De voorgest elde oplossingen moet niet alleen dienen
tot op~effing van de interne distorsieö doch ook
voorzien in he t probleem van de ~~~~~~~~~-externe ~istorsies
(concurrentiemo ge lijkheid van de eindprodukten van
een land met hoge tarieven op grondstoffen met
~e produkten van een land met lage tarieven op
grcn~E~o ffen, z owe l op de markt van dit laatste
lanl als op de markten van andere lidstaten).
1) Op he t re s ultaat van deze sect orstudies zal ook de
vastste l ling van h e t buitentarief v oe r de produkten
van de G-lijst van invloed zijn.
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b. Door de vaststelling va n lage of in het geheel geen
invoerrechten op grondstoffen welke binnen de v'r ijhandelszone door één of slechts enkele zonelanden
worden geleverd moet worden bevorderd dat deze zonegrondstoffen aan alle industrieän in de vrijhandelszone tegen gelijke voorwaarden ter beschikking staa n.
c. Tenslotte dienen de antidistorsie-maatregelen voor
een bepaald produkt te ge lden onverschillig of dit
prodwct in feite uit geïmr orteerde of binnenlandse
grondstoffen of halffabrikaten is vervaardi gd om te
voorkomen dat de maatre gelen worden ontdoken door
de export te doen bestaan ui t prodQkten die uit
inheemse grondstoffen zijn vervaardigd en de geïmporteerde grondstoffen v oor binnenlandse verbruik
te bes temme n.
Zoals gezegd kan pas na beëindiging van het sectorsge wi jze onderzoek de kwantitatieve bete keni s van de uit
bestaande tariefverschillen v oor tvloeiende distorsies worden vastgesteld en worden beoordeeld of hiervoor zonder
tariefharmonisatie een algemeen of naar sectoren onderscheiden systeem van anti-distorsiemaatregelen kan worden gevonden, dat nog hanteerbaar kan worden geacht.
Reeds zijn verschillende instrumenten, welke daartoe zouden kunnen dienen, onderzocht. Genoemd kunnen worden:
1. Ter voorkoming van economisch niet-gemotiveerde verpl8:atsing van handelss"tromen door invoer via het land
met het laagste invoerrecht: certificaten van oorsprong.
2. Ter voorkoming van concurrentievervalsing voortvloeiend
uit het feit, dat sommige landen grondstoffen of halffabrikaten verwerken waarop zij minder invoerrechten
hebben betaald dan in andere landen het geval zou zijn
geweest:
a. origine re ge ls: (percentage- en bewerkingsregel), we lke
het effect van tariefverschillen beperken tot een
deel van de kostprijs;
tr-P

2.

- 12 b. fiscale maatregelen: compenserende heffingen c.q.
-

restituties al of niet in het ka der van een plan
als ontworpen door de Italiaan Carli.

Een systeem van anti-distorsiemaatregelen zal hoezeer
ook be perkt altijd een belemmering betekenen van de uitwisse ling van de goe deren welke eraan zijn onderworpen.
Gehoopt mag worden dat dit er ge leidelijk toe zal leiden
dat de betrokken landen eigener beweging hun tarieven
zodanig aanpassen dat hun exportprodukten tot het vrije
verkeer kunnen wo rd e n toe ge laten.
Mochten de te verwachten distorsies van dien aard
zlJn dat een anti-dist orsie s ysteem zou moeten worden opgebouwd dat onhanteerbaar moet worden g eacht dan stelt
de commissie zich op het standpunt, dat aan de eis van
voorafgaande tariefharmonisa tie moet worden vastgehouden.
Anders zou m en in een situatie k omen te verkeren waarbij
voor de betrokken pr odukten gee n vrij zoneverkeer zou kunnen worden toege s taan. De co ~n issie is voornemens zich
op dit punt nader uit te spreken zodra de concrete resultaten van de sectorstudies en de event ueel daarmede gepaard gaande nadere voorstellen bekend zijn.
B. De tariefautonom
ie en
. de mog elijkheid
---_.. .van het scheppen
van nieuwe distorsies
Een van de kenmerken van een vrijhandelszone is dat
zij de tariefautonomie van de deelnemende t.o.v. derde
landen in beginsel onaangetast laat. De cOillh~ issie heeft
zich beraden over de vraag welke consequenties een derge'lijke autonomie kan hebben en welke conclusies ten aanzien
van minimaal te stellen eisen daaruit moeten worden getrokken. De c} ~mi ssie acht het in elk geval noodzakelijk dat
in het verd r ag de verplichting wordt opgenomen om van voorgenomen tariefswijzigingen vooraf aan het competente orgaan
en aan de andere partners kennis te geven. 'H ordt tegen een
dergelijke tariefswijziging verzet aange tekend door een land
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op grond van daaruit vo ortvloeiende distorsies dan moet
deze klacht worden onderzocht door he t daartoe bevoegde
orgaan van de vrijhandelszone. Wordt de klacht gerechtvaardigd bevonden dan zijn verschillende moge lijkheden
denkbaar, waarvan de commissie de vol gende zou willen
noemen:
a. de tariefwijziging wordt verboden. Overtreding van
een dergelijk verbod zou schending v a n het verdrag
betekenen. Dit betek2nt in feite,dat voora fgaande
goedkeuring vereist is vo or een tariefswijziging. De
tariefautonomi e wordt daard oo r be lJe rkt tot een"autonomie van initiatief".
b. De tarie fs wijzig ing wordt afge keurd. Voert het betrokken land de maatregel des o ndanks door, dan wordt
het gelaedeerde land gema chti g d tot het treffen van
zekere adequa t e t e genmaatregelen. De te genmaatre gelen mogen dus niet zelfstandig wo rden g etroffen, maar
dienen door de compe tente orga nen te wo rden geautoriseerd.
De commissie heeft zich gerealiseerd dat een regeling
van goedkeu~ing voo~af voor tariefswijzigingen een sterke
institutionele opzet van de associatie zou vereisen.
Mocht het niet mogelijk blijken deze institutionele regeling te realiseren dan wil een deel v a n de commissie
echter - gezien de grote belangen die op het spel staan niet zover gaan, dat het de ad b genoemde methode van beoordeling achteraf met de mogelij~~eid van tegenmaatregelen
onder het gezag van de gemeenschap als onaanvaardbaar zou
verwerpen. Daarbij neemt dit deel der commissie in aanmerking dat de mogelijkheid van het op eigen gezag inroepen van vrij waringsmaatregelen als tegenhanger van he't autonoom nemen van distorsieveroorzakende tariefmaatre gelen
bij de minste aanleiding kan leiden tot een snelle ineenstorting van de bereikte samenwerking doordat inadequate
tegenmaatregelen worden genomen dan wel tegenmaatre gelen
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zonder dat de aanwezigheid van een distorsie deugdelijk
is vastgesteld.
Voorts wijst dit deel der commi ssie er op dat van ge disciplineerde en eensgezinde, onder verantwoordelij kheid
van de gemeenschap t e nemen tegenmaatre ge l e n een sterke
preventieve werking kan uitgaan. Daardoor kan wellicht
worden be rei kt dat het neme n van distorsieveroorzakende
maatr~gelen door afzonderlijke lande n wordt voorkomen.
Al s variant op het hiervoor a angege ven stelsel zou
naar de me ning v a n dit deel va n de comm issie ook kunnen
worden voorz i e n in een regeling waarbij het ge laede erde
land bij het zich voordoen va n di sto rsies weliswaar in
eerste aanleg zelfstandig t egenmaa trege len kan nemen,
doch waarbij het c ompetente orgaa n va n de associatie de
taak heeft te oordelen over het adequaat zijn van
genomen tegenmaatregelen in de gege ven situatie.
Dit de e l van de commissie is v oo rts van me ning
dat bij de toe passin3 van dé hierboven ontwikkelde denkbeelden als eis moet worden gesteld dat aan het gelaedeerde land een voldoende objectieve behartiging van zijn
belangen wordt gewaarborgd, n.l. door voorbereiding van
de beslui tvormi ng van de Raad van fllinisters in deze aangelegenheid door een objectief orga an. In de paragrafen
betreffende vrij wa ringsmaatre_ge len en instituten wordt
hierop nader teruggekomen.
Een ander deel van de commissie acht het beslist
noodzakelijk dat bij voorgen omen tariefswijzig ingen aan
de eis van een goedkeuring vo oraf wordt vast gehouden.
Dit hangt samen met hun opvatting dat een sterke institutionele opzet een primaire voorwaarde is voor het welslagen van een multilaterale associatie. Het is volge ns
deze lede n de verdienste van dit standpunt, dat het de
behoefte tot het inroepen van vrij waringsmaatregelen
wil uitsluiten. De zwakte van het h ierboven door een
deel van de comnissie in3 enomen stand punt is naar hun
mening met name het ongemoeid laten van het land, da t
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door het autonoom tot stand bren6 en v a n tariefswijzigingen
tot het inroepen van vrij waringsmaatregelen noopt. Foutieve acties, die nieuwe distorsies veroorzaken, kunnen dan
immers niet worden voorkomen;tegen de gevolgen van zulke
acties kan dans~echts achteraf worden opgetreden. Eenmaal overeenstemming bereikt zijnde over alles wat met
de uiterst gecompliceerde kwestie van de buitentarieven
in een associatie samenhangt, moet het niet mogelijk zijn
voor welke partner ook, om do or een autonome handeling,
waarvoor geen goedkeuring van een objectief gezagsorgaan
is verkregen, het tijdens de ze onderhandelingen moeizaam
bereikte evenwicht op het spel te zetten.
Dit deel vraagt zich bovendien af, wat de voorstanders van het tweede stelsel willen doen om een snelle
ineenstorting van de bereikte samenwerking tegen te gaan,
indien repaalde landen in tweede instantie formeel geen
"tegenmaatregelen" treffen? maar "maatre ge len" nemen.
Overigens is moeilijk in te zien hoe de "gedisciplineerde en eensgezinde tegen-maatregelen" waarop de voorstanders van het tweede stelsel wijzen te rijmen zijn met
de zwakke institutionele opzet, die zij blijkens part.10
aanvaardbaar achten.
Zolang bij de onderhande linge n niet is gebleken, dat
dit standpunt niet te verwezenlijken is, acht dit deel van
de commissie het praamatuur zich te verdiepen in de vraag
naar eventuele alternatieven, zoals met name door het
eerste deel van de commiss ie is geschied.
In de commissie zijn tenslo tte enkele suggesties gedaan die een overbrugging tot stand beogen te brengen tussen
de beide hiervoor weergegeven standpunten.
Een aantal .leden heeft er op gewezen dat wanneer de
methode vaG voorafgaande goedkeuring van tariefmaatregelen
niet onmidàellijk zou zijn te verwe zenlijken, wellicht een
oplossing zou kunnen worde n gevonden door toepassing tijdens
de overgangsperiode van de methode die de autonomie op tarief-

•
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gebied laat bestaan, maar voorziet in de mogelijkheid van
tegenmaatre gelen. Bij het volledig inwerkingtreden van het
associatieverdrag zou dan moeten worden overgeschakeld op
de methode van voorafgaa nde goedkeuring. In deze gedachtengang zou er dus met name naar moeten worden gestreefd
in de loop van de overgangsperiode tot een versterking van
de institutionele opzet te komen.
Ook is in de commissie in dit verband de aandacht gevestigd op de bepalingen v a n het G.A.T.T. inzake tariefwijzigingen . De bij tariefonderhande lingen in het kader van
het G.A.T.T. gedane concessies, we lke kunnen bestaan in
de verlaging van een be paalde tarlef post of uit een binding of consolidatie (verplichting geen hoger tarief
te heffen dan het bestaande) gelden voor een periode van
3 jaar (artikel 28). Daarna zijn de landen vrij hun tarieven te wijzigen, mits zij aan de belanghebbende partijen
ade~uat€ compe nsaties aanbieden. In de wljziging van niet
op de tarieflijsten van het G.A.T.T. rpgenomen tarieven
blijven de landen autonoom. Naar analogie hiervan zou men
in een multilaterale associatie me thode 1 (voorafgaande
goedkeuring) toepasselijk kunnen verklaren op de in het
kader van de associatie geharmoniseerde tarieven, tervvijl
de tweede methode (tariefautonomie plus tegenmaatregelen)
voor de overige tarieven zou kunnen gelden • .

4. Overige handelspoliti,~lce maatre gelen
ten opzichte van
de rde la nde n
In de gevallen waarin invoerrechten onvoldoende bescherming bieden ten opzlchte van het buitenland wordt in
de regel het middel der invoercontlngentering gehanteerd.
De noodzaak daartoe doet zich specla~l voor in de relatie
met landen met lage levensstandaard en/of staatshandel, en
met landen, die zich aan dumping schuldig maken. De prijsverschillen, waarom het in die gevallen gaat, zijn zo groot
dat Z0 door invoerrechten moeilijk meer kunnen worden overbrugd. ~N'anneer de aan de vrijhandelszone deelnemende lan-
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In het april-advies 1) stelde de c ommis s ie zich op het
stand punt dat als doel moet worden gesteld de coördinatie
van de handelspolitiek "bij vo orkeur in de vorm van een
formele gemeenschappelijke handelspoltiek". Het advies
vervolg t: "voorzover dit niet moge lij k is zal me n andere
middelen moeten vinden .•..
om te bereiken dat het beleid der landen in zodanige mate par a llel loopt, dat noe menswaardige v erstoringen wo rden v oor komen". Het .advies
pleit dan voor een aan banden leggen der handelspolitieke
autonomie in de vorm van "een bevoegdheid der instituten
van de organisatie om zich over el k onderde el van het
handelspolitieke beleid der landen uit te spreken en om,
indien dit oordeel niet wo rdt gev ol g d, bepaalde sancties
te doen toepassen bijv. door bepaalde voordelen aan het
betrokken land te ontnemen".
Een deel van de commissie z8u aan de eis van een gemeenschappelijke handelspolitiek willen vasthouden, met
name voor wat betreft de handelspolj.tiek ten opzichte van
landen met lage lonen en staatshandel. Te r ondersteuning
van zijn standpunt wijst dit deel v a n de commissie er op
dat nu reeds, tijdens de eerste fase van de overgangsperiode, in de E.E.G. blijkt dat handelspolitieke autonomie
speciaal t.o.v. landen met lage lonen en staatshandel onverenigbaar is met een gemeenschappelijke markt.
Voor het geval, dat een gemeenschappelij ke handelspolitiek niet bereikbaar mocht blijken te zijn, beveelt een
ander deel van de commissie - voortbouwend op de gedachtengang van het april-advies - dezelfde procedure aan als door
dit deel in de voorgaande paragraaf voor de tariefpolitiek
is aanvaard. Ook hier gaat de voorkeur van deze leden uit
naar een rtcht van het terzake bevoegde orgaan om bepaalde handelspolitieke maatregelen te verbieden. Hoewel
minde~ gewenst achten zij echter ook een systeem van autoo

1) t.a.p.pag .7 e.v.
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- 18 nomie op handels politiek gebied me t de mogelij lcheid te ge nmaatre gelen te neme n no g toelaatbaar mits de c ompetente
organen v a n de as so ciatie de bevoe gdheid k rij ge n te oordelen over het al of ni et nemen van tegenmaatre gelen en/of
het adequaat zijn v a n be paalde maatregelen in de g egeven
situatie. Voorts dienen behoorlijke waarborgen voor ee n
objecti eve belangenafweg ing aanwezig te zijn.Evenals in
de vorige paragraaf t.a.v. de tarieven is ge schied, heeft
een aantal leden van de c ommissie als t ussens tand punt gesuggereerd voor de overgan3sper i ode het systeem van handelspolitieke autonomie plus te genmaa tregelen toe te passen en na afloop van de overgangs periode over te gaan op
een geme enschappelijke ha ndelspolitiek, althans een systeem van goedkeuring vo or a f va n handelspolitieke maatregelen.
Wat betreft de mogelijkheid dat een lidstaat een
overeenkomst sluit me t één of meer derde landen, welke
door omvang en do e leinde n de verwe zenlijking van de doeleinden van het associatieverdrag schade doet zou de commissie zich willen aans luiten bij de aanbeveling van het
Memorandum van de E.E.G.-landen v a n 20 oktober 1958 1 ).
Deze houdt in dat een overlegprocedure zou moeten worden
voorgeschreven. Wanneer ondanks de bij dit ove rleg naar
voren ge brachte bezwaren de overeenkomst wordt doorg ezet
zullen de lid-staten na voortgezet onderling overleg zich
van hun verdragsverplichtingen ten opzichte van dit land
ontslagen kunnen verklaren.

5. Mededingingsregelingen
-..
.-.

-

Over het punt van de in het vrijhandelsgebied te treffen re ge lingen inzake de mededinging heeft de co~n issie
op 1? juli 1958 een advies aan de regering uitgebracht.
In bedoeld ~dvies ia de commissie u1tg~gaan van een sterke
ïnsti tuitione1e opzet van de vrijMnd(Jl~zone" :i;ij was nl q
1) pag.?
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strijd is met het verdrag inzake het vrijhandels gebied
diende te berusten btj het orgaa n van de vrijhandelszone,
dat een soortgelijke positie zou innemen als de Euro pese
Commissie in het E.E. G.-verdrag. Wanneer het onderzoek
van het orgaan zou resulteren in e e n vero ordeling van de
betro kke n gedragingen zouden aan deze uitspraak bepaalde
sancties moeten worde n verbonden. Hiervoor verwijst de
commissie naar haar advies dd. 17 juli 1958, met name § 5.
De vraag rijst vervolgens, welke houding de commissie moet aannemen, wanneer het niet mogelijk blijkt voorshands voor de multilaterale associatie tot een sterke
institutionele opzet te geraken. Ee n deel van de co~nis
sie is v a n mening, dat, daar een coBrdinatie in het kartelbel e id binne n de associatie van groot belang moet
worden geacht, het in dit geval aanbeveling verdient
terug te vallen op de voorstellen, welke zijn gedaan
door de Werkgroep Me l ande r, waa rnaar ook het Memorandum
van 20 oktober 1958 verwijst. Deze voorstellen komen
hierop neer. De lid-st a ten kunnen bij de organisatie een
klacht indienen wegens ge constateerde overtreding van de
bepalingen inzake de mededinging. Het competente orgaan
van de organisatie kan vervol gens, indien het na onderzoek tot een inbreuk op het verdrag concludeert,aan de
betrokken lidstaten een aanbeveling doen om maatregelen
te nemen tegen de ontoelaatbaar geachte praktijken. Indien deze maatre g elen achterwege blijven, kan, op voorstel van de klagende staat, toestemming worden verleend
tot het treffen v a n afweermaatregelen, terwijl de klagende
staat gerechtigd is zelfstandig dergelijke maatregelen
te nemen, indien niet binnen twee maanden na de ontvangst
van het voorstel daarover
is beslist. Uit een dergelijke
.
procedure ~-c9.a naar dit dee I van de commissie meent een
overleg ontstaan tussen het competente orgaan van de associatie en de lidstaten over het kartelbeleid.
Ben ander deel daarentegen is van mening, dat een
sterke institutionele opzet een conditio sine qua non is
o'
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voor het tot stand brenj en van een multilaterale associatie. In de paragraaf over de institutionele opzet wordt
hierop meer uitvoerig ingegaan.
Dit deel ziet in een dergelij ke sterke institutionele opzet onder meer een noodzakelijke voorwaarde voor
een slagvaardig me dedingingsbeleid, in die zin, dat te gen
ondernemers overeenkomsten e.d . die in strijd zijn met
de doeleinden van de associatie ook daadwe rkelijk wordt
opget_ceden.
In he t advies van 17 juli 1958 heeft de commis s ie
er nadrukkelij k op ge wezen, dat betwijfeld moet worde n,
of de nationale autoriteiten ste eds op de v ereiste wijze
gebruik zullen maken va n de hun ter beschikking st aa nde
bevoe gdheden 1)" Bij deze ge legenheid heeft de commissie
er voorts op gewezen, dat het belang van de associatie
meebrengt, dat het optreden va n het obj e ctieve gezagsorgaan niet alleen afhankelijk mag zijn van door lidstaten ingediende klachten, maar dat dit orgaan tevens
de bevoegdheid dient te he bben zelfstandig te kunnen
onderzoeken of be paalde gedragingen met de verdra gsbepalingen verenigbaar zijn.
Daarnaast heeft zij h aar beduchtheid uit ge s proken
voor de aan de voorstellen-Me lander inherent verbonden
vrijwaringsprocedure. Het was juist me t het oog op deze
consequentie, dat de commissie te ge n effectuering van
de kartelbepalingen door de nationale autoriteiten grote
bezwaren had. Aldus zou immers voor de afzonderlijke lidstaten een mogeli j kheid worden geschapen door zich te beij-Daarnaast 1S önaéfli j nd, dat-een aantal lid-staten
niet over adequate bevoegdheden beschikt, terwijl
andere geen maatregelen kunnen nemen tegen gedragingen
in het b~itenland van in het eigen land gevestigde
ondernem1ngen. Voorts is er op gewezen dat de coördinatie belemmerd wordt, doordat in een ~antal landen
het ka::-celbeleid in handen is van een onafhankelijk
orgaan. Ten slotte is er de aandacht op .gevestigd, dat
de door de Werkgroep Melander gedane voorstellen leidAn tot een zeer omslachtige pr ocedure bij het optreden tegen internationale kartels.

•
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roepen op een bij een andere l id-s t aa t ge c ons tat eerde
overtreding van de kartel be pa l ingen , é é n v a n de kernpunten van het associatieverdrag , t . w. de vrij heid in he t
handels - en dienstenverke a r aan t e tas t e n. Mede om deze
en andere argumenten in het adv ies v an 17 juli 1958 naa r
voren gebracht, wenst dit deel van de c ommissie onverkort
vast te h ouden aan genoemd advies .
Wat betreft enkele andere omsta ndi gh eden bi nnen de
associatie, waarvan een concurrent iev erval s end ef f e ct op
de economis che betrekk ingen binne n de as s ociatie ka n uitgaan, sluit de cowmissie zi ch in he t a l geme en aan bij
hetgeen dienaanJ aande in het T![emorandum v a n 20 oktober
1958 is opgemerkt:
1. Afdoende oplossi ngen moeten wor den gev onden voor de
on~elijke beschikking over sommige g r onds toffe n in de
associatie . In geval van schaarste in het gebied van
de associatie moet het v erdrag v oo r z ien in het a fkondioen van distributiemaatregelen. De aa nwezi gheid
van schaarste dient bij unanimite it te worde n geconstateerd .
2 . Kwantitatieve exportbe p erkin ~ en diene n in de e ers te
etappe van de overgangsperiode opgeheven te worden
en mogen niet weer opni euw worden inges t e ld.
3 . Hat betreft staatssubsidi e s diene n de bepalingen van
artikel 92 van het E . ~ . G .-ve d rag t e wor de n overgenomen.
Ten aanzien van het eers t ge~oemd e punt meent de
commissie dat de eis van unanimite it op grote bezwaren
stuit en het dientengevo l ge aa nb eve li ng verdient in pl a ats
van unanimiteit hier he t begins e l v a n e en be slissing bij
ge~Nalif~8eErde meerderheid te aanvaa rden.
6. De speciale positie v a n Enge la nd
In het eerste advies hee ft de commi ss ie naar vo re n
gebracht dat de bijzondere pos i tie v an Enge land tot ge-

..
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- 22 volg he eft dat:
1. t a rie fha rmonis a tie wordt be l enunerd door de preferenti ë le i nvo e rre ch ten ten opzichte van de Commonwealth;
2. de Enge lse industrie e en vo ors prong heeft op haar
Euro pes e concurre nten door het g rotere afzetgebie d (Commonwea lth-markt). Engeland zal daardoor
als vestigings pl a ats vo or buite nlandse industrieën
e e n gunsti ge positie innemen.
De commissie s prak als haar menin,~ uit, dat het
no odzake lijk zal zijn oplos s inJ en te zoeken voor de problemen, die uit de bevoorre ch te positie van ~ ngeland
voortvloe ie n.
In aansluiting hie raa n kan de co mmi ssie zich verenigen met de opvatting va n het Memorandum van de E. :J; .G.
van 20 oktober 1958 inhoudende dat wanneer uit de bijzondere positie va n ~ ng eland in bepaalde sectoren wezenlijke distorsies vo ortvl oe ien deze door bepaalde maatregelen z ullen moeten worden ge compense e rd.
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7. Landbouw
Over de plaats v an de landbouw in het kader van een multilaterale associatie heeft de c ommis s ie t wee adviezen uitgebracht? t. w. op 22 november 1957 en op 9 ap ril 1958. De hoofd::i..ijnen van de in deze adviezen ontwi kkelde gedachten kunnen als
volgt worden weergegeven.
Vooropgesteld werd de wens eli jkheid ook de landbouwprodukten te betrekken in de vrijmaking van het onderlinge handelsverkeer in het kader van een mult ilate r ale associatie omdat de
agrarische export naar de betrokken ni et-E . E .G.-landen belangrijk is. Overigens zouden bi j dit streven d e door ons land in
het kader van de E.E.G. verkregen voordel en t.R.V. de toegang
tot de markt van a~dere E.E.G. -land en tot op zek ere hoogte moeten worden gehandhaafd omdat t egenov e r deze voordelen bepaalde
verplichtingen zijn aangegaan. Vo or t s we rd er op gewezen dat,
daar de belemmeringen in het ond erli nge handelsverkeer van agrarische produkten ten nauwste samenhangen met het landbouwbeleid
der afzonderlijke landen, een ve r rui ming v a n dit handelsverkeer
hand in hand dient te gaan met maatregelen ten a a nzien van het
landbouwbeleid der landen. Het werd niet realistisch geacht ervan uit te gaan dat in het kader van een multilaterale associatie het principe van een gemeenschappe lij k landbouwbeleid, zoals in de E. E . G. is voorzlen, zou word en &anva ard. Daarom werd
bepleit de grondslagen voor een g81eid eli jke verruiming van het
inter- Europese verkeer in agrarisch e pr odukten te scheppen door
een verdergaande coördinatie v an he t l and b ouwbele id.
Het tweede advies van 9 april 19 58 s ch onk in het bijzonder
aandacht aan een door Mini s t er Maud ling cpg e s teld ontwerp voor
een overeenkomst inzake landoouw en vis s erij d .d . 6 januari 1958.
Sedertdien is verschenen het memorandum v an de zes E .E. G.-landen
d. d. 24 juli 1958 met bet r ekking t ot cl. e inpassing van de land~ouw in ee~ multilaterale asso c ia t ie . Aa n laatstgenoemè memoranGum zal h~er enige aandacht worde n gegeven, waarbij de gelegenheid zal bestaan in te gaan o p enke le meer specifieke punten,
,elke met name in het advi es van 9 a pril 1958 door de commissie
naar voren zijn gebracht •

•
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. Het memorandum geeft de vo orkeur aan een associat ieverdrag
dat betrekking heeft op alle sectoren van het economische leven.
Aanvaardbaar wordt echter geacht het tot stand komen van een afzonderlijk verdrag voor de landbouw - zulks vanwege de geheel
op zi chzelf staande problematiek - mits de inwerkingtreding en
geleidelijke tenuitvoerlegging in de overgangsperiode gesynchroniseerd plaats vindt.
Dit sluit geheel aan bij de gedachtengang van de commissie
zoals deze hiervoor tot uiting is gebracht in § 2 onder e.
In haar advies van 9 april 1958 heeft de commissie aangegeven - hiervoor werd er reeds op gewezen - dat in het kader
van een associatieverdrag niet verder zal kunnen worden gegaan
dan het voorschrijven van een gecoördineerd landbouwbeleid. Ook
het memorandum gaat hiervan uit; het spreekt in dit verband van
een "politique agricolA concertée ll • Wel heeft de commissie in
haar advies van 9 april er sterk op aangedrongen, dat als zelfstandige doelstelling in de landbouwparagraa f van het Verdrag
zou worden opgeno men de vrijmaking en de ontwikkeling van het
handelsverkeer van agrarische produkten. Aan èeze wens is in het
memorandum voldaan. In de gedachtengang van de commissie vormen
verruiming van de onderlinge handel en coördinatie van het landbouwbeleid een eenheid. Aan deze doelstelling van vrijmaking
van het handelsverkeer za: in de eerste plaats het b81eid der
l a nden bij confrontatie moeten worden getoetst.
Het zwaartepunt om tot een coördinatie van de nationale
landbouwpolitiek te komen zal bliikens het memorandum moeten
liggen bij een systematische onderzoek- en confrontatieprocedure.
Ook het advies van 9 april 1958 ging hiervan uit. Deze confrontatie zal aanvankelijk ook b'3treki{ing hebben op de afzonderlijke
E.E.G.-landen, na het tot stand komen van de gemeenschappelijke
landbouwpolitiek evenwel op ~e E. E. G. als geheel. De bepalingen
betreffende de landbouwpolitiek in een multila~erale associatie
mogen echter niçt, zo stelt het memorandum, de gemeenschappelijke
landbouwpolitiek van de E.E.G. in de weg staan. Omgekeerd zal de
E.E.G. bij het uitstippelen en doorvoelen van zijn gemeenschappelijke landbouwpolitiek het feit dat de leden-landen tevens
deelnemen aan een associatieverdrag als een wezenlijk element
moeten aanvaarden.
•

<.:

SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD

- 25 -

De confrontatie procedure kan - zo zegt het memorandum _
leiden tot a a nbevelingen aa n de betrokk en regeringen, a a n te
nemen bij unanimiteit volgens een nog te be palen procedure en
door de daa rtoe geëi gend e orga ne n. Voor het geva l van inbreuken
op de gemeenschappelij k e doeleinden wil het memorandum voorzien
in een klachten- en arbitrageprocedure.
Hiermede komt de institutionele opze~ aan de orde. In haar
adviezen van 22 november 1957 en 9 april 1958 heeft de commissie
zich uitgesproken voor de wenselijkheid van een voldoend krachtige institutionele opzet, met name teneinde te waarborgen, dat
de confrontatie van het landbouwbeleid der afzonderlijke landen
ook werkelijk tot een reële beinvloeding van dat beleid kan leiden. Zij heeft zich echter onthouden van het ontwerpen van een
concrete institutionele regeling, omdat zij van mening was, dat
dit vra agstuk niet alleen onder het aspect van de landbouw kan
worden bezien, doch behandeld moet worden in het algemene kader
van een associatieverdrag.
Ook nu staat de commissie op dit standpunt in verband waarmede zij voor de behandeling van het vraagstuk van de institutionele opzet van een multilaterale associatie verwijst naar
§ 10 van dit hoofdstuk.
Wel heeft de commissie er in het advies van 9 april 1958 op
gewezen, dat het aanbeveling zou verdienen, wanneer ne landbouwvraagst1.lkken niet door speciaal voor de landbouw ingestelde organen zouden worden behandeld maar - in samenhang met de andere
vraagstukken - door de algemene organen, die voor de vrijhandelszone zullen worden ingesteld. De cormnissie zou zich derhalve kunnen verenigen met besluitvorming ter zake van de landbouw door
de Raad van Ministers. Wel zou zij daarbij willen pleiten - zoals ook in § 10 tot uitdrukking is gebracht - voor een besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid in plaats van bij unanimiteit, zo mogelijk onmiddellijk ingaand en ~nders op een tevoren vastgesteld tijdstip. Dit is met name van belang om het
doen van aanbevelingen als resultaat van de confrontatie van de
landbouwpolitiek der deelnemende landen tot een reële mogelijkheid te maken. De commissie acht het ten slotte van belang, dat
de besluitvorming van de Raad inzake agrarische kwesties wordt
v00rbereid door een objectief en Ol. afhankelijk lichaam.

Fr;>

z.

- 26 Wat betreft de tarieven van i nvoerrecht en en de kwantitatieve restricties stelt het memor andum v oor ? in elke geval voor
d e eerste etappe va n de overgangsperiode te komen t ot e en "standsti l I" en vve l wa t de tarieven betreft op basis van d e toe gepaste
rechten op 1 januari 1957 en voor de cont i ngent en o p he t door de
O. E . ~ .S. o p 14 januari 1955 v oorgeschreven libe r ali sat ieniv eau.
Het adv ie s v an 9 april ging in deze l fd e ric hting. Daarbi j
, we rd ov erw ogen? dat hoewe l de do e lste lling is e en zo r u i m moge,lijke handel i n a graris che pr odukt en ? de d e e lne mende l and en nie t
gehe e l a f st a nd kunne n do en van de b e s taande be s cherme~d e ma a tre g el en op ha nde ls pol itie k gebied . Bij een geforceerd e afsc haffing van l aat s t b ed oe l de maat re gelen be s t aat het g evaa r, dat men
i n pl a ats daa rvan and e re maatre gelen ga at stell en zoals b.v .
mi ni mumprij z en bi j d e i nvo er . Het n ad eel v a n het werk en met mi.
nimumpri jzen is , dat h et de markt v a n het i mportla nd geheel 1S0lee r t, terwi j l e en groot gev aar schuilt in de mo g elijkheid , dat
h et stelsel autonoom wordt geh anteerd.
Wel stelt het memorandum uitdrukkelijk - een punt waarop
in het a dvi e s van 9 a pril sterk is a a ngedrong en -, dat be palingen zullen wor den opgenomen ten a a n zien van de verlaging van
enk ele zeer ho ge t arieven en het toest aan v a n bepaa lde tariefcontingenten. Het eers te is met name voor ons land van belang
voor wat betreft de tuinbouwexport, sierteelt inbegrepen, naar
het Vereni gde Koninkrij k .
Het memorandum bepaa lt voor ts - daarbij d e bezwaren die in
vroegere adviezen reeds naar voren zijn gebra cht onde~vangende -,
dat in de t weede en volg ende etapp8s van de overgangsperiode
re gels zullen worden gesteld omtrent de afschaffing van de handelsbelemmeringen voor agrarische produkten, zulks parallel aan
de totst andkoming v a n een "politique agricole c0ncertée".
In de eerste etappe van de evergangsperiode zullen de landen ernaa r s treven elkaa r voor nog niet geheel geliberaliseerde
produkten een redelijk exportvolume 1) toe te staan door middel
v a n bilat erale of multilat e rale contracten. De importmogelijk-

- ----- - - ---------1) Rede lij k in de zin van gelijk aan het gemiddelde importniveau v a n e en va st te stellen ba sisperiode.
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heden zullen moeten worden vergroot naarmate zich een stijging
van de nationale consumptie v an een bepaald produkt voordoet,
daarbij rekening houdend met de stijging va n de nationale produktie.
De commissie acht deze regeling slechts dan aanvaardbaar,
wanneer zij zo wordt geïnterpreteerd, dat de importmogelijkheden
dienen te worden vergroot evenredig met de stijging van de nationa le consumptie, tenzij en voor zover deze laatste gedekt kan
worden uit additionele nationale produktie, welke de normale concurrentie van het buitenlandse produkt kan doorstaan.
Evenals in het E.E.G.-verdrag (artikel 45) wordt voor produkten, ten aanzien waarvan aan bepaalde voorwaarden is voldaan,
voorzien in de mogelijkheid van het afsluiten van lange-termijncon~racten in de eerste etappe van de overgangsperiode. De aan
deze contracten deelnemende landen zullen de landen van de associatie, die zich door deze arrangementen benadeeld achten raadplegen, teneinde een bevredigende regeling te treffen. Wanneer
een dergelijke re geling niet binnen een redelijke termijn tot
stand komt kan in een klachtenprocedure worden voorzien.
Wat dit laa tste betreft had het advies van 9 april voorgesteld, dat de onderhandelingen over produktenovereenkomsten onder auspiciën van de associatie zouden moeten plaats vinden. De
commissie tekent hierbij no g aan, dat het zeer wenselijk zou
zijn dat aan de or ganen van de associatie een rol van betekenis
zou worden toegekend bij deze onderhandelingen. De gang van zaken in de E. L .G. op dit gebied verschaft voldoende grond voor
een dergelijke bepaling. Hierbij wordt met name gedacht aan het
feit, dat ~ est-Duitsland voor een a a ntal belangrijke produkten
(nl. die produkten we lke oneer e~n Duitse marktordeningswet vallen) een beroep heeft gedaan op artikel 45 en niet bereid is
t.a.v. deze produkten de bepalingen van artikel 30 e.v. t.a.v.
contingentsverruimingen tot te passen.
Het assoc~atieverdrag moet, zo stelt het memorandum, regels
beva~ten met betrekking tot de subsidies zowel ten behoeve van
de agrarische proGuktie als ten behoeve van de agrarische export. Ten aanzien van de producentensubsidies wordt opgemerkt,
dat deze onderwerp dienen uit te maken van een periodieke herziening in het kader van de confro.1tatie van de agrarische politiek der deelnemende landen. Hetzelfde geldt voor de exportsul)sidies •

- 28 .Deze bepaling is een a anaerkelijke verbetering vergeleken
met die, opgenomen in het ont werp-Maudling • .Daarin werd nlo voorgesteld met name de exportsubsidies te verbieden. Te dezen aan. zien had het advies van 9 april gesteld, dat de subsidies zowel
ten a anzien van de pro duktie als ten a a nzien van de export gezien moeten worden als onderdelen van het totale landbouwbeleid
en dat het dientengevolge alleen juist k~ n zijn beide soorten
subsidies te betrekken bij de periodieke confrJntatie van de
nationale landbouwpolitiek.
Een belangrijk punt is nog hetgeen het memorandum bevat lnzake de phyto-sanitaire en veterinaire voorschriften. Gesteld
wordt, dat de deelnemende l a nden bereid dienen te zijn de nodige
ma atre gelen te nemen teneinde te voorkomen, dat bedoelde sanitarie en veterinaire voorschriften het handelsverkeer in agrarische produkten ongunstig beinvloeden. Binnen twee jaren na de
inwerkingtreding van een associatieverdrag zou een overeenkomst
van deze inhoud moeten zijn getroffen.
In haar advies van 9 april had de commissie er reeds op
aangedrongen, dat in het associatieverdrag bepalingen zouden
worden opgenomen, die tot een nauwe onderlinge samenwerking zowel ten aanzien van de vaststelling van de normen als ten aanzien van de toepassing ervan zouden leiden •
.De commissie wijst cr ten slotte op, dat het oLtbreken van
een gecoördineerd landbo~wbeleid in een associatie voor de agrarische veredelingsindustrie bijzondere distorsies tot gevolg kan
hebben • .De veredelde agrarische produkten zullen na de tweede
verwerking in · het algemeen niet meer onder de landbouwbepalingen
van het verdrag vallen, doch onder het normale regime voor de
industriële produkten • .Dit ~etekènt dat zij dus volgens de gebruikelijke procedure geliberaliseerd zullen worden • .Distorsies
kunnen nu bij de vervaardig:'.ng van die ve!'edelde produkt en ontstaan, zolang er nog geen gecoördineerd landbouwbeleid ten aanzien van de ag~arische grondstoffen is en dus met name de prijzen
der landbouwprodukten in elk land afzonderlijk vrij sterk uiteen
kunnen lopen.
In het vorenstaande zijn met name de resultaten van de besprekingen in de werkgroep Landbouw, zoals deze zijn vervat in
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de adviezen van 22 november 1957 en 9 april 1958, verwerkt. Met
de ontwikkeling sedertdien 7 waarover de werkgroep geen advies
he8ft voorbereid, kon slechts ten dele rekening worden gehouden.

8.

Over~ge

bepalingen en het plegen van overleg
De commissie is van mening, dat een associatieverdrag algemene voorzieningen dient te bevatten om tot een zekere mate van
harmonisatie van de sociale stelsels der leden~, lal1den te geraken.
De vraag rijst daarbij of speciale op verzoek van Frankrijk in
het E. E.G.-verdrag opgenomen bepalingen 7 zoals het beginsel van
gelijke beloning voor mannelijk en vrouwelijke werknemers voor
gelijke arbeid en de vergoeding van overuren boven een werktijd
van 40 uur per week 7 ook in het associatieverdrag moeten worden
opg8n01~18n. \7aar men in de E. E . G. speciaal bij de invoering van
het beginsel van "equal payll reeds op moeilijkheden is gestuit
in verband met de uiteenlopende loonstructuur in de verschillende landen, is het te verwachten dat deze moeilijkheden zich in
een vrijhand elszone in versterkte mate zullen voordoen. Langs de
we g van confrontatie v an de sociale stelsels dient echter tijdens
de onderhandelingen te worden onderzocht op welke punten een harmonisatie van wettelijke bepalingen op het sociale vlak noodzakelijk en uitvoerbaa r is. Daarbij moe t dan speciale aandacht worden gegeven a.an onderwerpen als e;elijke beloning voor mannelijke
en vrouwelijke werknemers 7 gelijk~ bepalingen omtrent betaalde
vakantie en overurenvergoeding. Gezien de reeds in het kader van
de I.L.O. daaromtrent gemaakte afspraken ligt het in de lijn der
verwachting, dat ook in een associ~tieverdrag bepalingen omtrent
"equal pay" zullen worden opgenomen.
Wat betreft het econo~sch Qeleid der leden-landen wijst de
commissie, naast het reeds in de voorgaande paragrafen ten aanzien van de sectoren tarief- en overige handelspolitiek, mededingingsbeleid en landbouw vermelde 7 op de nocdzaak van een zo
groot mogelijk€ coördinatie. De instelling van de E.E.G. betekende in dit opzicht in zoverre een vooruitgang op de O.E.E.S., dat
op verschillende terreinen een versterkte overlegprocedure werd
to t stand gebracht tussen de overigens in hun binnenlands beleid
zelfstandig handelende ledenlanden. Dit blijkt uit de navolgende
artikelen, hoewel daarin incidente~l nog iets verder wordt gegaan
•
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dan een verplichte overlegprocedure 1). Artike l 103 bepaalt, dat
de landen met elkaar en met de Euro pese Commissie overleg plegen
omtrent de naar omstandigheden te nemen conjunctuurmaatregelen.
Artikel 105 draagt de ledenlanden op ee11 samenwerking tussen hun
bevoegde dienstvakken en tussen hun centrale ba nken tot stand te
brengen om (met inachtneming van een hoge graad van werkgelegenheid en ee n stabiel prijspei l) het evenwi~ht op hun betalingsbalans te handhaven. In hetzelfde artikel wordt de oprichting van
een monetair comité van raadgevende aard aangekondigd.
D8 commissie is van mening, dat ook in een multilateraal
associatieverdrag dergelij ke overlegprocedures, die in het algemeen toch we l als een minimum mogen worden beschouwd? moeten worden voorgeschreven, aangepast aan de institutionele vorm van de
associatie. Zij is ervan overtuigd, dat ook wanneer een dergelijk
overleg voor een bepaald land geen enkele feitelijke verplichting
meebrengt toch een morele druk op de betrokken landen wordt uitgeoefend? waarvan de invloed niet moet worden onderschat. De commissie ontveinst zich niet? dat van een overlegprocedure onmogelijk dezelfde resultaten kunnen worden verwa cht als van een supranationaal beleid, zeker niet wanneer de institutionele opzet van
een multilaterale associ a tie zwakker zou zijn dan die van de
E. E.G. De commissie is daarom van mening? dat een overlegprocedure
evenals in de E.E.G. gepa~rd zal moeten gaan met een behoorlijk
systeem van vrijwaringscl~usules. In de volgende paragraaf komt
zij daarop nader terug.

-----------------1) Artikel 103 bepaalt dat de Raa d op voorstel van de commissie

met eenparigheid van sterrunen conjunctuurpolitieke maatregelen
kan vaststellen en evenee~s op voorstel van de commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de noodzakelijke richtlijnen kan vaststellen betreffende de wijze van toepas3ing
daarvan. De Europese CO lmn~ssie kan bij bestaande of dreigende
betalingsbala~smoeilijkheden maatregelen a anbevelen. en aan de
Raad aanbe!e~lngen tot wederzijdse bijstand doen waa.rover deze
met gekwallf~ceerde meerderheid beslist (ar~ikel 108). Bovendien kan gewezen worden op de in de artikelen 100 en 101 gegeven mogelijkheid tot aanpassing van de wetgevingen der lidstaten.
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9. Vrijwaringsmaatregelen
De commissie is van oordeel, dat in het algemeen de ledenlanden een beroep op ontsnappingsclausules moeten kunnen doen in
de volgende gevallen:
1. verva lsing van de concurrentieverhoudingen door wijzigingen
in tarief- en contingenteringspolitiek, of overtreding van de
mededingingsregels (kartels, subsidies, dt:mping), voor zover
althans het verdrag niet de mogelijkheid inhuudt, dat de' instellingen van de associatie deze materie regelen (zie § 3B,
§ 4 en § 5). Even~ns in het geval van vervalsing van concurrentieverhoudingen door valutaconcurrentie.
2. plotselinge, ernstige crises in de betalingsbalans of betalingsbala nsmoeilijkheden, die niet door wederzijdse bijstand
of ad8 quate interne maatregelen kunnen worden opgevangen resp.
verholpen (zie ook artikelen· 108 en 109 E.E.G.-verdrag);
3. verstoring in bijzondere seutoren (zie artikel 226 E. B.G.)
in eerste inst a ntie voor de overgangsperiode, waarbij nader
zal moeten worden beslist of deze mogelijkheid tot het inroepen van ontsnappingsclausules ook nà de overgangsperiode
gehandhaa fd zal blijven.
De commissie acht het gewenst, dat de noodzaak tot het inroepen van vrijwaringsmaatreg elen zoveel mogelijk wordt beperkt.
Zij is van mening, dat een veelvulJig gebruik maken van vrijwaringsmaatregelen de kern van het associatieverdrag - te weten de
vrijheid van het goederen- en diena~enverkeer - aantast en daardoor enerzijds de zekerheid wegneemt, welke het bedrijfsleven
voor zijn afzetpolitiek en lange-termijn-investeringen behoeft,
anderzijds aanleiding zal geven tct allerlei ongewenste verstoringen in het economisch leven, hetwelk met name voor de werkgelegenheid funest is te noemen.
Een deel van de commissie is van mening, áat het o~ dit te
voork omen noodzókelijk is, dat een krachtig gemeenschapsbeleid
kan worden gevoerd, hetgeen weer tot voorwaarde heeft een sterke
institutionele opzet. Deze leden willen de oplossing dan ook in
d eze richting zoeken. Zij zijn van oordeel, dat het gevaar van
het uiteenvallen van de gerealiseerde samenwerking niet afdoend
kan /l orden bestreden met beilulp van een verbod van autonoom te
•
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- 32 nemen tegenmaatregelen, zoals door het tweède deel van de commissie wordt voorgestaan. De chaos van tegenmaatregelen - formeel
ool{ te nemen in de vorm van "maatregelen" - is volgens deze leden
alleen te voorkomen, indien men het bel~id primair richt op het
wegnemen van de oorzaak voor het treffen van tegenmaatregelen.
Dit vraagt o.a. meer expliciet omschreven verdragsverplichtingen,
goedkeuringsprocedures, waarbij een onafhanke lijk gezagsorgaan
de · beslissing neemt, en de mogelijkheid van disniplinaire maatregelen. Hierboven hebben deze leden er reeds op gewezen, dat
h.i. de zwakke institutionele opzet van het andere deel niet te
rijmen is met het gedisciplineerde en gecoördineerde optreden,
waarop het andere deel zich beroept.
Een ander deel van de commissie is van oordeel, dat een
voldoende sterke institutionele opzet van de multilaterale associatie zeker de voorkeur verdient. Deze leden achten evenwel,
wanneer dit in de praktijk niet haalbaar mocht blijken te zijn,
een zwakkere institutionele opzet nog aanvaardbaar, zij het dat
dan noodgedwongen een belangrijker plaats zal moeten worden toegekend aan het nemen van vrijwaringsmaatregelen. Deze leden realiseren zich wel, dat daardoor het gevaar wordt vergroot,dat wellicht incidentele maatregelen door afzonderlijke landen te nemen
door een ongecoördineerd en ongedisciplineerd grijpen naar tegenmaatregelen tot een snel uiteenvallen van de in een vrijhandelszone gerealiseerde samenwerking ka.n leiden met alle gevolgen van
dien, zoals het onrendabel worden van investeringen, werklooshei ,
enz. Deze commissieleden verwerpen dan ook het voorstel, gedaan
in het Memorandum van de E.E.G.-landen van 20 oktober 1958, nL
dat vrijwaringsmaatregelen autonoom kunnen worden ingeroepen doch
achteraf door de Raad van Iv'Ii'1iste~s kunnen worden afgekeurd. Deze
mogelijkheid tot afkeuring achteraf is in feite slechts fictief.
Daar eenstemmigheid als eis .vordt gesteld is dus ook instemming
nodig van het land dat de vrijwaringsmaatregelen heeft toegepast.
Bestaat daarentègen een redelijke zekerheid da~ bij een met de
belangen van de associatie strijdig optreden van een lidstaat
tegenmaatregelen op verantwoorde en ge~isciplineerde wijze zoveel mogelijk collectief zullen worden getroffen, dan zal daarvan een preventieve werking uitgaan. Dit zal bovendien voor de
indj.viduele lidstaten een prikkel inhouden om bij te nemen maat-
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Het bezwaar van de onze kerhe iden, welke vrijwaringsmaatregelen
met zich brengen, z ou hierdoor tevens tot hanteerbare proporties
worden teruggebr2 cht.
De hier a a n het woord zijnde . commissieleden zouden derhalve
willen pleiten voor voorafgaande ·goedkeuring met een gekwalificeerde meerderheid v an te genmaatregelen d00r de Raad van Ministers, zoa ls ook van Enge lse zijde bij de bes pre'-ringen in de . commiss ie lI'Iaud ling is voorgeste ld 1 ). Alleen in dringende gevallen
(urgente betalingsbalansmoeilijkheden of dumping) zouaen ontsnappingsclausules autonoom mogen worden ingeroepen en achteraf door
de Raad van Hinisters moeten wo rden goedgekeurd eveneens met gebvalificeerde meerd erheid . Om echter aan het gelaedeerde land een
objeQtieve belangenafweging vrij van nationale verantwoordelijkheden te garanderen, mAnen deze commissieleden tevens als minimumeis te moeten stellen, dat de beslissingen van de Raa d van Ministers inzake vrijwaringsclausules door een objectief orgaan worden
voorbereid . Deze commissieleden sluiten da&rbij aan bij de gedachte, gelancee rd in het Memorandum van de E.E. G.-landen van
20 oktober 1958, om naast de Raad van Ministers te voorzien in
enkele objectieve en onafhankelijke lichamen. De onderhavige commissi eleden zouden deze lichamen niet alleen a ls adviesorgaan
willen zien maar in bepaalde aangelegenheden verdergaande bevoegdheden willen geven .

10. De institutionele opzet van de vrijhandelszone
Evenals in het voorafgaan de is geschied heeft de commissie
zich ook ten aanzien van de instituten beraden over de eisen,
~ elke minstens moeten word er geste ld om tot een hanteerbare vrijhandelszone te komen. Deze minimumeisen hangen vanzelfsprekend
nauw sam~n met de regelingen, welke de commissie op andere terreinen als noodzakelijk heeft aangewezen en welke voor een goede
uitvoering bepaalde institutionele vormen onontbeerlijk kunnen
r:ake:r .

------------------

.

.

1) Bij vrijwaringsmaatre ge len naar aa nleiding van a~tonome
zigingen in de handelspolitiek zijn eveneens de ~n § 3B en 4
W~J-

nog genoende varianten denkbaar.
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Een deel van de commissie meent derhalve te moeten vasthouden aan de in het april-advies 1 ) gestelde eis van een zo
sterk mogelijke institutionele opzet, althans een institutionele
vormgeving, welke gelijkt op die van het E.E.G.-verdrag, in het
bijzonder wat betreft de instelling van een orgaan als de Europese Commissie. Deze leden vrezen, dat wanneer van dit standpunt
wordt afgeweken een objectieve belangenafv,eg~ng bij de uitvoering
van het verdrag onvoldoende gewaarborgd is. Bov.Jndien zal volgens
deze leden een zwakkere institutionele opzet nadelige consequenties hebben voor de uitvoering van het E . E.G .-verdrag.
Tenslotte zou het ontbreken van een orgaan als de Europese
Commissie het nadeel hebben, dat een instantie ontbreekt, welke
op eigen initiatief oplo ssingen zoekt voor de vele problemen,
welk3 in de beginjaren en ook ove r igens tijdens de werkingsduur
van een associatie zullen rijzen.
Volgens deze leden gaat het bij het tot stand brengen van
een associ a tie niet alleen om de vrijheid v a n het goederen- en
dienstenverkeer, maar tevens om het voeren van een gemeenschappelijk socia21 en economisch beleid voor zover dit voor het welslagen van de economische inte gratie onmisba ar is. Juist met het oog
op het tot stand brengen hiervan wordt alleszins de behoefte gevoeld aan sterke, onafhankelijke instituten.
De overiee leden van de commissie huldigen de opvatting, dat
om bovengenoemde redenen een sterks institutionele opzet zeker de
voorkeur verdient. Zij zijn echter van mening, dat wanneer deze
niet haalbaar mocht blijken, niet zonder meer van iedere poging
tot verdergaande samenwerking moet worden afgezien, maar om praktische redenen minder hoge eisen moeten worden gesteld. Ook in
voorgaande paragrafen hebben zij dit standpunt ingenomen. Deze
leden realiseren zich, dat wanneer een orgaan als de Europese
Commissié van de E.E.G. in een vrijhandelszone niet te verwezenlijken is, het zwaartepunt geheel komt te liggen bij de Raad van
.hnisters. Om desondanks garanties te 8cheppen voor een objectieve
belangenbehartiGing zou als minimumeis kunnen worden gesteld, dat

------------------1 ) t.a.p. pag.13 e.v.
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bepaalde door de Raad van Tlhnisters bij gekwalificeerde meerderheid te nemen beslissingen (b.v. het toestaan van vrijwaringsmaatregelen) gebaseerd moeten zijn op een voorstel van een objectief en onafhankelijk adviserend lichaam, van welk voorstel
alleen bij unanimiteit zou moge n worden afgeweken. De uit de verschillende ledenla nden afkomstige leden van dit advieslichaam
zouden zich slechts door het belang van d3 gemeenschap, niet
door de belangen van de staten, waa ruit zij afvomstig zijn, moeten laten leiden.
Dd commissie was eenstemmig van oordeel, dat vastgehouden
moet worden aan de eis, dat beslissingen in de Raad van Ministers - zo mogelijk direct en anders op tevoren vastgestelde tijdstippen - met gekwalificeerde meerderheid moeten kunnen worden
genemen. Zij menen dat het be ginsel van unanimiteit, waaraan in
het Memorandum van 20 0kt ober 1958 door de zes wordt vastgehouden, slechts kan leiden t ot verlamming van de activiteit van het
belangrijkste orgaan va n de vrijhandelszone, h8tgeen te meer onaanvaardbahr zou zijn, omd a t voor de hand ligt - de ervaring met
het E.E.G.-verdrag bevestigt zulks - dat een tot stand te komen
verdrag inzake een vrijhandelszone onmogelijk alles van tevoren
kan regelen.
De commissie was voorts van mening, dat aan de E.E.G. in de
Raad van ~:linisters voor dè vrijhandelszone een zodan::'g stemmena a ntal moet worden toe gek end, dat door de Raa d geen besluit kan
worden genomen zonder de med ewerking van de E.E.G. De economische
en politieke betekenis vart de E. E . G. rechtvaardigt, naar de commissie meent, een dergelijke afspra&k. Daarbij zullen de E.E.G.landen als een eenheid moeten optreden in die gevallen, waarin
het E.E. G.-verdrag een geme e_1schappelijk standpunt voorschrijft.
Overigens lijkt ook in alle overige gevallen een gemeenschappelijk staüdpunt gewenst in het belang van de ontwikkeling van de
E .E. G. zelf.
De commissie acht het verder gewenst, dat een p~rlement
voor de vrijhandelszone en een vast ve~tegenwoordigend lichaam
van het bedrijfsleven wordt ingesteld,enerzijds ter versterking
van de positie van de onafhankelijke organen en anderzijds ter
stimulering van het gewenste onderlinge overleg tussen de ledenlanël.en.

- 36 IV. Andere vormen van economische samenwerking
De commissie acht het zinvol om na de voorgaande beschouwiligen over de multilaterale associatie in het kader van de
O.E.E.S.-landen - waarop zoals reeds werd opgemerkt de aandacht
van de commissie uiteraard in de eerste plaats gericht is geweest - ook enige aandacht te besteden aan andere v or men, waarin een economis che samenwerking met andere l~n d en zou kunnen
worden gegoten 1). In hoofdstuk I werden de moge lijkheden, we lke naast die van de multilaterale associatie bestaan, reeds opgesomd. Aan deze andere vormen zullen de hiernavolgende paragra fen zijn gewijd.
1. Toetreding v a~afzonderlijk e landen tot de E . E .G.
De mogelijkheid hiertoe word t geopend in artikel 237 van
het E.E .G.-verdrag. Verschillende te kenen schijnen erop te wijzen, dat grote groepen in verschillende l anden minder afwijzend ,
ja zelfs positief zijn kome n t e staan t egenover de idee van volledige a 2nsluiting bij de E.L.G. 2) • Daarbi j mag uiteraard niet
uit het oog worden verlor en, dat een derge lijke toetreding zeer
wezenlijke nadere voorzieningen, met name wat betreft de institutionele opzet van de E. E.G. zal vereisen, hetgeen de nodige
onoerhandelingsarbeid zal vragen. Te denk en ware in dit verband
met name aan de ste mmenverhoud ing in de verschillende uitvoerende orga nen v an de E. E.G. De conse~uenties voor de E. E.G. in dit
opzicht zullen uiteraard sterk verschillen al naar het Verenigd
Koninkrijk of een of meer andere O, E . E .S.-landen de wens tot
•

--------~--------------

1) Het is mogelijk dat de G. A .T.T.-be pal~ngen betreffende de
non-discriminatie hiervoor een " wa iver" noodzakelijk maken.
Naast de reeds in artikel 24 t0egestane douane-unie en vrijhandelszone biedt art.25 je mogelijkheid van geheel nieuwe
associatievormen, goed te keuren bij tweederde meerderheid.
2) Gewezen kan worden o.a. op diverse artikelen in "Thp. Economist"
zoals Join the Common Market (27 december 1358, pag.1138) en
"The Euro:pean Nettle", (7 februari 1959, pag.470). Voorts op
de re de dle de heer Plnstrup, voorzitter van de Deense
"Landbrugsraadet" op de jaarvergadering van medio december
1958 heeft gehouden.
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deelneming aan de E.E.G. zouden te kennen geven. In het eerste
geval (toetreding v an het Verenigd. Koninkrijk) heeft men te
maken met een partner, we lke zeer grote invloed op de verhoudi ngen binnen de E. ~ .G. zal uitoefenen. Ook zal het ni veau van
h et gemeenschappelijk buitentarief nade r onder ogen moeten worden gezien. In principe zullen al le toetredende l anden wel de
b egi ns elen van het E. E.G.-verdrag, zoals een ge~eens c happeli j k
buitent a ri ef en handelspolitiek, de i ns titut io~ele vorm, e en
geme ens chapp elijk l andbouwbe l eid, d e vrije bewe ging v an kapit aa l e~ arbeid , de so c iale harmoni s a tie , etc. moeten a a nvaarden.
2. Afzond erl i jke bi later_~ l e a.ss oc i ati everdragen
Voor b e pa a ld8 O.E . E .S .- land en is e en volle di ge aansluiting
bij de E. E.G. bezwaarlijk om politiek e of eco n omische redenen .
Oostenrijk za l in v e rband met d e be perkingen die het staatsverdrag oplegt, en Zwed en en Zwitserla nd omw ille van hun traditio n ele neutra lit e it bezwaar he bben tegen een al te nauw samengaan met de zes, zij he t wellicht slechts formeel. Daarentegen maken economische redenen een volledige opneming van onderontwi kkelde landen als Turkije en Griekenland in de E.E.G.
moeilijk. De Commonwealth-relaties v a n Engeland vormen een hinderpaal voor volledige a ansluiting, welke wellicht m~er op het
politie k e dan op het economische vlak is gelegen. Denemarken
zal zich op zijn beurt niet door volle dige a ansluiting willen
distanciëren v an zijn SC 8ndinavische nabuurla nden en Je door
deze l a nden beoogde tolunie. Zou men met al deze uiteenlopende
bezwaren afzonderlijk re keni ng willen houden, dan zou dit wellicht het best kunnen geb euren m6t behulp van bilaterale verdr agen, al of ni e t geënt op een algemeen multilatera al kflcJ.e rverdr ag . Voor een l a nd a ls Oostenrijk zou de samenwerking zeer
ver kunnen gaan en alleen formeel van een a a nsluiting bij de
E. L.G. behoeveL te verschillen. Met de Scaridinavische landen
zou wellicht en bloc onderhandeld kunnen worden indien deze
l anden hun plannen voor een tolunie zouden realiseren. Een derge lij k e wijze van onderhandelen biedt uiteraard voordelen. Een
opl oss ing voor het Britse Commonvvealth-probleem zou wellicht
zijn ook de Commonwealth-landen in de associatie te betrekken ,
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waarbij deze landen in ruil voor het verlies van hun preferen~
ties op de Engelse markt (voornamelijk landbouwprodukten) en
voor het toelat en van E.E.G.-industrieprodukten op dezelfde b~
sis als de Engelse 9 afzetmogelijkhed en (ook voor landbouwpro_
dukten) zouden krijgen op de gemeenschappelijke markt. De eco~
nomische consequenties voor Engeland zoude n dan voornamelijk
zijn verlies van preferentiële afzetmarkten in de Commonwealth
(voornamelijk Canada!) voor zijn industrieprodukten in ruil
voor afzetmogelijkheden in de E.E.G. De economische consequenties V00r de E. L.G. zijn onder meer de concurrentie o~ agrarisch gebied van sommige Commonwealth-landen en de confrontatie met de industriële export v an low-wage countries als India
en Pakistan.
Men mag bij het voorafgaande echter niet uit het oog verliezen 9 dat de vrijmaking van het handelsverkeer beter is gewaarborgd bij een multilat erale aanpak dan bij een bilaterale.
Immers? bij de laatste method e kunnen grote landen en landen
met hoge tarieven bij de onderhandeling en e en groter gewicht
in de schaal legge n dan kleinere landen en landen met lage tarieven (zoals bijv. overwe gend gronds tofimporterende landen).
Daardoor zou een onge lijksoortige behandeling van de exportprodukten der verschillende landen kunnen ontstaa n, welke een zo
goed mogelijke internationale arbeidsverdeling in de weg staat
en nadelig is voor de so lidari teit tussen de O. E .E.S.-landen
en daarmee voor een verdere uitbouw van d e economische samenwerking . Het zou derhalve naar d e mening van de commissie aanbeveling verdienen wanneer bilaterale verdragen slechts zouden
wo rden aangewend als aanvulling van of als aanloop naar een
multilateraa l (kader)verdrag. De jongste onderhandelingen tussen Frankrijk en Engeland betreffende de wederzijdse vergroting
van bepaald e contingenten zou wellicht als voorbeeld van dit
laatste kunnen word en genoemd .

3. Een mondiale poging tot handelsverruiming
In r 15 van haar Memorandum van 26 februari j.l. wijst de
Europese Commissie erop, dat het ontstaan van de E. E .G. niet
alleen in Europa gevolgen heeft gehad maar overal in de wereld.
Derhalve zal volgens het Memo randuM de E.E.G. ook tegelijk aan-

SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD

- 39 dacht moeten besteden aan zlJn economische relaties met de elf
en met d erde landen ( § 28). Me t andere woorden, een vergroting
van de europese samenwerking en de vrijmaking van het wereldhandelsverkeer zijn niet te scheiden problemen (§ 37). Het is
toe te juichen wanneer men de europese solidariteit wil versterken door het instellen van een vrijha ndelszone ( § 62).
Wil men echter tegelijkertijd op een europees en wereldniveau
tot een nieuw economisch evenwicht komen 9 dan zal zo'n vrijhandelszone het model van een douane-unie moeten benaderen. Is
dit niet mogelijk 9 dan zal men moeten streven naar eeü vrijmaking van het wereldhandelsverkeer 9 zonder speciale nadruk te
leggen op de europese solidariteit (§ 35). In het tweede hoofdstuk van het Memorandum wordt dan aangetoond hoe de gehele exterLe politiek van de E.E.G. gericht is op verbetering van de
economische betrekkingen met de buitenwereld. Gesteld wordt,
dat de drie economische blokken de Verenigde Staten, GrootBrittannië en de E.E.G. voortaan de verantwoordelijkheid zullen dragen voor het evenwicht en de ontwikke ling van de economie van de vrije wereld en dat deze verantwoordelijkheid samenwerking eist ( § . 31 en 38).
1,-{at betreft de handelsbelemmeringen streeft de E.E. G. naar
vermindering van de verschillen in liberalisatieniveau ten opzichte van derde landen 9 speciaal die tussen O.E.E.S.- en dollargebied. De E.E.G. zal actief deelnemen aan de tariefonderhandelingen in het G.A.T.T. op basis van het Dillonplan. Tariefverlagingen 9 die verder gaan dan het plan Dillon, zullen
een herziening en versterking van de concurrentieregels van
het G.A.T.T. vereisen en de geleidelijke instelling van een
gemeenschappelijke conjunct'lurpo::'i tiek. De vermindering van
de handelsbelemmeringen op ~grarlsch geb ied wil de Europese
Commissie niet los zien van een onderzoek naar de redenen van
die hand elsbelemmeringen. Bovendien diende zi~ op de 13e zitting van het G. ~.T.T . reeds een voorstel in tct het opstellen
van een "code de politique agricole".
De commissie erkent, dat het ontstaan van de E.E.G. niet
alleen elders in Europa, doch in de gehele wereld weerstanden
heeft opgeroepen? zodat naast onderhandelingen op Europees nive?u een mondiale aanpak van de problemen is vereist. Speciaal
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de ont wikkeling van het handelsverkeer tussen ontwikk elde en
onderontwikkelde landen dient daarbij nauwlettend te worden gevolgd. Het verheugt de commis s ie dan ook, dat aan deze problemen in het Memora ndum ruime aa ndacht wordt gewijd.
De commis s ie meent echter, da t van bes prek ingen op mondiaal niveau voorals n og slechts be perkte resultaten kunnen
worden verwacht, al zal het ontst aan van een economisch blok
als de E. E .G. een factor v an bete k enis bij dezJ bes prekingen
kunnen gaan vormen. Reeds zijn eerdere pogingen om in G. A.T.T.verband tot een alge mene tari e fafbraak op enige schaal te komen, doodgelopen. Ook een versterking van de economische samenwerking in het G.A.T.T. op het gebied van mededingingsregels, conj~nctuurpolitiek etc., welke de Europese Commissie
zelf als een noodzakelijkheid noemt, lijkt nog ver van de werke~ijkheid verwijderd. Dit alles overwegende zou de commissie,
zonder een aanpak op mondiaal niveau te verwaarlozen, toch
speciale nadruk willen leggen op een versterking van de Europese samenwerking, welke meer kans op positieve resultaten binnen afzienbare tijd biedt. Voor haar nadere inzichten omtrent
een dergelijke samenwerking zij verwezen naar hoofdstuk 111
van dit advies betreffende een multilaterale associatie.
V. De voorst'3llen van de Europese Commissie voor eer. tijdelijke

regeling
In de voorgaande hoofdstukken van dit advies is ingegaan
op de vraag, op welke wijze het beste kan worden gewaarborgd,
dat de economische samenwerking met name in West-Europa op
een zo groot mogelijke schaal wordt bevorderd. Daarbij mogen
naar de commissie meent niet de 0gen worden gesloten voor het
feit, dat de besprekingen over deze econ6mische samenwerking
in december van het vorig jaar in een impasse zijn geraakt.
Deze gang van zaken vond zijn oorzaaK in een aantal diepgaande meningsvers~hillen binnen de 0.E.E.S.-land8n omtrent de
voorwaarden wa~raan een nauwere samenwerking zou moeten voldoen, meningsverschillen die ook in de boezem van de commissie naar voren zijn gekomen.
De commissie is evenwel unaniem van mening, dat het gewenst is, dat het gesprek over de vorm van samenwerking binnen
de O.E.E.S.-landen wordt voortgezet. Daarbij dient de vorm van
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een multilaterale associatie tussen de E.E.G. en de overige
O.E. E .S.-landen met name de aandacht te hebben. Ook de mogelijkheid van toetreding tot de E . E .G. resp. het sluiten van
bilatera le verdragen zo a ls hierboven uiteengezet ? mogen daarbij uitera ard niet v er waarloosd worden. De besprekingen dienen uiteraard te zijn gebaseerd op het feitelijke best a an van
de E. E.G. en haa r instellingen.
In het kader van een voortzetting van de besprekingen
kan het treffen van een tijdelijke re geling tussen de E. E.G.landen enerzijds en de ove r ige elf l a nden anderzijds ~en bel angrijke rol spelen. Immers op deze wijze zou het verschil
in behandeling? dat door de instelling van de E.E.G. tussen
de zes onderling en de Zffien de elf is ontstaan? voor de eerstkomAnde ti.jd zove e l mogelijk worden voorkomen. Weliswaar kan
deze differentiatie niet aan de E. E .G. als discriminatie worden verweten. Het verdient echter aanbeveling verschillen in
behandeling zoveel mogelijk te vermijden ter verbetering van
het klimaat voor verdere bes prekingen. In dit kader stemt de
commissie dan ook in met een voorlopige regeling in de geest
zoals deze door de Europese Co mmissie in haar Memorandum van
26 februari 1958 is voorgesteld.
Deze omvat de volgende punten~
1. Instelling van een kla chten- en onderzoekprocedure in het
kader ' van de O.E.E.S. ten gerieve van die O.E.E.S.-landen,
die kunnen aantonen dat zij door de instelling van de E.E.G.
schade lijden. Aan deze landen zouden tariefcontingenten
kunnen worden toegestaan? waarbij echter rekening gehouden
moet worden met het feit, dat in het G.A.T.T. contiLgenten
multilateraal moeten wor~en toegekend.
2. De zeventien O.E.E.S.-landen zullen elk jaar hun wederzijdse contingenten met 20% verruimen. De verplichting zou
voorts kunnen worden geschapen om in onderhandeling te treden met een land? dat verzoekt om toekenning van een contingent voo~ een produkt, waarvan op dat moment geen import
wordt toegelaten.
3. Op het gebied van de tarieven stelt de Europese Commissie
het volgende voor:
p

zo
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gecoördineerd st a ndpunt van de zeventien te verk rijgen
bij de tariefonderhandelingen in het G. Á.T.T. op basis
va n het plan Dillon.
b. Vooruitlopend op de resultaten van deze onderhandelingen
zouden de zeventien elkaa r tariefverlagingen kunnen toest aan van produkten met overwegend in~ra-Europese handel, waa rvoor de meest begunstigingsclau3ule van het
G.A.T.T.geen of weinig effect heeft. Een bepaalde gemiddelde t a riefverlaging zou a ls doel kunnen worden gesteld.
c. Na afloop van de onderhandelingen in het G.A.T.T. zou
in O. E.E.S.-verba nd de balans kunnen worden opgemaakt
om na te gaan, welke pogingen nog gedaan kunnen worden
om de gevolgen van de instelling van de E.E.G. voor de
elf te verzachten.
4. Een definitief akkoord voor de minderontwikkelde O.E.E.S.landen zal moeten bevatten:
a. Een uitzonderingsregime op het gebied van tarieven en
contingenten.
b. Financiële hulp aan bedoelde landen. Een uitbreiding van
de werkzaamheden van de Europese investeringsbank zou
kunnen worden overwogen.
Een voorlopige regeling zou kl.,.nnen bestaan in het afsluiten
van lange-termijn-contra cten voor bepaalde produkt en.
5. Een uiteindelijke associatie z.al ook de landbouwsector moeten omvatten. Vermindering van de handelsbelemmeringen in
deze sector is echter gebonden aan de instelling van een
gemeenschappelijke land1ouwpolitiek. Deze laatste werd echter in het Memorandum V2':1 de E.E.G. van 24 juli 1958 betreffende de landbouw in een Europese economische associatie
niet voorzien. Derhalve zal een tijdelijke regeling niet
verder kunnen gaan dan een status quo op tarief- en contingentengebied. Wel zullen bepaa11e zeer hoge tarieven
verlaagd kunnen worden en bepaalde tariefcontingenten toegestaa~. Voorts wordt gedacht aan een confrontatie van de
landbouwpolitiek van de zes en de elf als voorbereiding op
een uiteindelijke "politique agricole concertée", welke op
haar beurt het afbreken der handelsbelemmeringen mogelijk
moet maken.
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Overigens wordt het Memorandum van 24 juli als basis voor
verdere besprekingen over een definitief akkoord aanbevolen.
Wat betreft de pogingen in het voorstel om hangende een
definitief akkoord reeds tot een zekere vrijmaking van het
handelsverkeer te komen meent de commissie 9 dat de wederzijdse contingentverruimi ngen een loffelijke poging zijn om de impasse waarin het libera lisa tiestreven in het kader van de
"
O. E . E .S. was geraakt te doorbreken. Minder optimistisch is
zij ten aanz ien van de t ariefonderhandelingen van produkt en
met voorname lijk intra-Europese handel. Het betreft hier een
herleving van de langdurige besprekingen, ~ elke in de naoorlogse periode in de O. E. E.S. hebben plaats gehad om de opstelling van een European Co ~~ odity List eveneens met als doel
voor deze produkt en tot zek ere t a riefverlagingen te komen. De
daarbij naar voren gekomen complicaties zullen zich waarschijnlijk ook nu weer voordoen.
Evenals de in dece mber v a n het vorig jaar aan de elf aangeboden interimreg eling ontbreekt in deze voorlopi ge regeling
een bepaling 9 we lke een verruiming van de zwakke of nulcontingenten tot 3%v an de nationale pr oduktie voorschrijft. Het
was speciaal het ontbreken van een dergelijke clausule, welke
op 15 december leidde tot het verwerpen van de interimregeling
door de elf en het opsch orten va n de bes prekingen.
Daarentegen vormt de opneming v a n een kla chtenprocedure
met de mogelijkheid v an het toekennen van tariefcontingenten
een winstpunt. Met name een dergelijke procedure biedt de mogelijkheid te voorko men , dat bepaalde gevolgen van de instelling van de E.E.G. tot verwijdering tussen de landen leidt,
we lke nadelig zou zijn voor de latere besprekingen over een
definitief associatie-akkoord.
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