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MEMORANDID VAR DE B

Opmerkingen en suggesties ov r het memorandum van e
Euronese Commissie
inzake de problemon welke voortspruiten uit de instelling
van een L~trOpese Bconomische Associatie,
uitgebracht ingevolge beslissing van de
Raad van blinisters van 16 maart 1959.

-

_ ...... ---_ .... -

1.

2.

aanàachtig kennis eno en
van het memorandum van 26 februari 1959 dat de Commissie ~
wijd heeft nart de problemen welke voortspruiten uit een e ~n
tuele economische associatie tussen de zes rEG-landen en de
overige O~ES-landen.
De Beneluxlanden hebben zorgvuldig de analyse onderzocht
welke de Commissie heeft gemaakt van de moeilijkheden aa
d
wij allen geconfronteerd worden. Zij hebben onder afuc ing van
de voor- en nadelen de suggesties bestudeerd, welke door de
Commissie naar voren zijn gebracht.
De Beneluxlanden hebben zeer

De Beneluxlanden willen er de nadruk op legeen dat oe
Commissie in haar memorandum vele nuttige suggesties heeft oedawl inzake de richtinz welke aan de 'politiek van de Gemeenschap zou moeten worden gegeven; zij hebben in het bijzonder
het nleidooi van de Commjssie ton Gunste van een liberale politiek van de Gemeenschap op prijs .gesteld, evenals de mening
wel're de Commiosie heeft geuit inzake de belangrijke rol weL~e
de OErs bij de instelling van een Europese ~conomiGche .ssociatie zou moeten spelen.

3.

•

Een grondig onderzoek van het rapport \T.ljst evcn\el uit
dat het geheel van de voorstellen wel 'te de COIDr:)i ssie heeft gedaan niet voldoende is afBestemd op de eigenlijke proble en
w0l'_e zich in Europa voordoen. Zeer zeker heeft de Gemeenschap
-2-

-2-

ook wereldwijde problemen op te lossen. De Beneluxlen en e
ken echter niet dat voor beide gevallen dezelfae oploB~ingen
mOGelijk zijn.
Naar de mening van de :Beneluxlanden brenp't het concre e
gedeelte van het rapport niet voldoende tot uitd~]kking de
voorrang welke aan het vraagstuk van een toekomstige associ
tie tussen de Gemeenschap en de andere 0 S-landen oet or en
gegeven in vergelijking met de oplossingen van ereldwijde
aard welke door e Commi ssie zijn voorgesteld. ':en kan zich
hier afvragen of de Commissie niet te pessimisti ch
ia geweest over de re~le mogelijkheden van een dergelij e esociatie •• ~n heeft trou1ens veel voorbereidend lerk dat in
het kader zowel van de 0 . S als van de R'"'G is ui tt>evoera ter
beschikking. Dit kan dienen als basis voor een bcstuderi
van de mogelijkheden tot realisatie van een

=BA.

4.

:De Beneluxlanden hechten eraan no~als te bevesti~n
dat zij de integrale realisatie van het Verdrag van _.ome blijven nastreven. hetgeen steeds h~eerste doel zal olijven van
de zes landen die dit Verdrag hebben ondertekend. Dit herinheren aan een onveranderde positie bete~ent dat het Verdrag van
nome zijn volle kracht zal moeten behouden en alle beloften
die het inhoudt. De te scheppen Associatie moet er dus een zijn
tussen de Gemeenschap voortspruitend uit het Verdrag ter ene
zijde en do andere landen van de 0 ~s ter andere zijde.

5.

De Beneluxlallden zijn ervan overtuigd dat do huidige
politieke situatie vereist dat een bijzondere larachtsinspannjng
wordt verricht om de banden tussen alle vrije landen van Eur -

pa weer aan te halen en zodoende het reäle gevaar van een
splitsing tussen de Zes en de andere Europese l~nden te vermijden.

Bovendien stellen de Beneluxlanden er prijs op no~ eens
te bevestigen dat zij er als principe voors~anders van zijn
dat de voordelen die de EFG-landen /lan elkaar toekennen ook
aan de andere OEES-lnnden worden gegeven. op basis van .eder-3-

-3kerigheid.
Door de handh, nno van de Turope G samen er ine op
schillende gebieden zou een der olijke regeling ertoe bi
gen het doel te ver1ezenlijken van een sterker
~opa
t
vrije economie, een Europa dat aldus zijn gehele invloed
wereld kan hernenen.

erdraee
in de

Voorts hangen voor de BeneluxlGnden !nUl economioche pooi tie en de handhaving van hun handelsstro en erval1' af.
Onderstaande tabel toont het belang aan van de banAel _
stromen welke de Beneluxlanden onderhouden met de andere O~-S
landen:
Handel van de Benelux in 1958
(in mlrd gul clens )

Met betrekking tot de Zes
t...et betrekking tot de Elf

Invoer

Uitvoer

Saldo

7,1

6,0

),8

5, 2

- 1,1
+ 1.4

De Beneluxlanden kunnen zich niet veroorloven de relaties

die zij met de Elf onderhouden te zien ineenschrompelen.
Het geheel van deze foctoren leidt de Beneluxlanden tot
de opvatting dat het onvermijdelijk is om nauwkeurig de actie
vast te stellen welke de Zes in het Europese vlak moeten on'e:rnemen.

6.

I.

7.

De hiaronder vermelde sU3gesties komen voort uit deze
gebiedende eis; zij vormen een poging tot compromis dat rokening houdt met de gezichtspunten van onze ...nartners in de Gemeensehap maar tegelijkertijd een m1mimum vormt waar beneden
de Beneluxlanden niet kunnen gaan.
Vaststelling van een doelstell1n.'} op lantie termijn.
Teneinde rekening te houden met de regels van het GAT m
en om de voorlopige maatregelen ervoor aanvaardbaar te
ken
zouden de zeventien landen van de O:'""J:S door een multilaterale

-4-

Raadsbesliosing cen oeistelling op lan~e termijn oeten
tstellen, te woten e oprichting van een "vrije markt"
uC ~es en de
lf. et zou noodzakelijk zijn de eindt
n
voor de vest11~ing van deze vrije markt va t te ete_len, aar
het is thans niet nodig om de opvo13inB van de etap_es n de
structuur precies vast te Ie ,gen; ~aar het op ankomt ie h t
bevestigen van de vaste 7i1 om een vrije markt te vormen. Dit
is cen essentieel punt waaromtrent
en enk~le onduidelij
id
mag bestaan.

8.

Van de mOGelijke constructies voor een der

e~ijke

vri e

markt" zou men met name kuL~en noemen :
a) een uitbreidin~ van de E~G met andere O~~S -landen die ue
geest van het V "'drug van I'oIle zouden aanvaar en en het
geheel van de v.rdragsregels;
b) een volledige douane-unie tussen de Zes en de anderen aarbij de lcatsten niet Gcbonden zouden zijn o~ alle verplichtingen vaJl t ot Verdra.g van Rooe op zich te nemen;
c) een fl douane- unie sui ceneris" vol.:;ens het 00 ~el dat 1ini~ter
Pella hecft voorgesteld in de vergadering van do .. anisters
van de Zes op 16 naart 1959;
d) een Europeee Economische issociatie langs lijnen zoa.LS deze
,
zich hebben af'getekend in de desbetreffende arbeid van de
Gemeenschap en in het Comit~ r.Iaudling.
De Beneluxlanden zijn van oordeel dat 'men zodoende zou
kun..."len ltomen tot een geleidelijk voortgaande verwezenlij_:ing
van het einddoel. De vastlegGinc van een doels':;elling op lan,ge
termijn zonder dat de totale inhoud bij hot begin volledig
wordt vastGosteld zal voldoende tijd la.ten om die proble!!1cn op
te lossen dio tot dusverre het moeilijkst zijn gebleken nl . àe
kwestie van de instituten en van de handGlcpolitiek jcoens
derc"'e landen. to J3eneluxlandcn zijn overiG'E'lls ervnn overtui O'à
Yl .'" in de verhouèl in rr--' tussen de ~7es en e If
dat àe onèwikkoli .,..
in het kQclcr van oen dcreolijke _rocedure alsmede de economische en sociale aanpassin.:.1 welko zich zal vol trekken c
verwozenli:kinü van een akkoord dat voor allo partijen aen-

-5-

-5vnardbaar le zullen vergemak(elijken.
De ln de eerste etn,po te ne4ien

11.

10.

atreçelen.

i.elke beslissing de Zeventien uiteindelij 00 zullen
nemen over de vaststelling van en doelstellin op lange termijn, de Beneluxlanden zijn van mening dat het in i der eval
noodzakelijk is de maatre"elen vaat te stellen welke edurende
de interi~periode moeten worden ~enomen.
De voorlopige regeling welke ten doel zou moe 'en heb en

zo veel mogelijk de verschillen uit de weg te ru~men elke
thans tussen de Zes en de -lf bestaan en een voor een eoed resultaat der onderhandelinzen gunstige atmosfeer te sc
en,
zou ollIJill.dellijk kunnen beginnen en op 1 januari 1962 - ("latuI:l
waarop de eerste etappe van het Ver~rae van Rome eindigtnen aflopen.
11.

Een commjcsie ad hoc zou in het kader van ae O~ES moeten
\~Vruen gevormd om te komen tot een systematische vergelijking
V~ de twaalf tarieven van de O~=S-landen, d.w.z. het gemeenschappelijk EBG-tarief en de tarieven van de elf overige 0 ~ landen.
Deze commissie ZO~ geen enkel voorstel moeten doen noch
beslissing nemen; haar rol zou uitsluitend behoeven te bestaan
uit het verzamelen van alle gegevens dienstig voor een uiteindelijke hervatting van de discussies tussen e Gemeensclmp en
de overige O~ S-landen.
de mening van de Bcneluxlanden zou daze procedure
in het huidige stadium alle academische discussies over iet
moeilijke aoorstromingsprobleem vermijden. Het lerk zal lans
en moeilijk zijn maar het zal daardoor uiteindelijk mo~elijk
zijn en dat is het belangrijke punt, om te vraten op basis concrete gegevens en om gemakkelijker oplossingen te vinden
voor de problemen die dan nauwkeurig zullen zijn om chroven.
Het zal zodoende mogelijk zijn om met behulp van de c~o~r deze
Commissie verzaoelde 6egevens dat deel van de intra-europese
handel dat gemakkelijk zou kunnen worden bevrijd van tarie~Vol~ons
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bclemmeri~sen,

12.

af te bakenen.

De Beneluxlanden zijn voorts van

nin
bo n 1 n
een positieve actie moet orden ondernocen ;
a) wat de continr,enten betreft zouden van tond af an e
verplichtingen nogmaals mooten ~orden be eoti
1 e
ds
voortvloeien uit 0 ~s en GAmT en
lke een to~ Ie opheff!
van de quantitatieve restricties beogen.
.
In dit verband zou het, zoals de Co ai sie voor t I ,
gewenst zijn te komen tot een multilateraal beslu~t to
een cumulatieve jaarlijkse contingcntsverho~in
et 2 •
I~ze uitbreidin~ zou zonder uitzondering bij a_Ie conti genten in de sector van de industri~le produkten tot st n
moeten komen. Bij de zv/akke of nulcontingenten zou h t ui gangspunt moeten zijn de openstelling van cOnDercieel bru' bare bilaterale contingenten. _.leze contingenten zou en tussen de partijen moeten worden vastgesteld via de . . . e rui elijke bilaterale onderhandelinócn.
De OEES zou kunnen worden belast met het periodieke onderzoek of de bereikte resultaten bevredigend zijn.
b) wat betreft de tarieven zal het er o~ gaan om i
de loop
van de eerste etappe op de induotrigle produkten voor e

Elf een reductie toe te passen welke gelijkv..raardi is aan
die tussen de Zes ingevol ";9 het Verdrag van '"'0 e. 'en i entieke verlaging zou vanzelfsprekend door c e ~lf moeten vorden toegepast jegens de ETG-Ienden.
De Beneluxlanden geloven niet dat dergelijke maatregelen
bijzondere moeilijkheden kunnen opleveren. De toestand bij
de Zes en bij de Elf zal gedurende deze periode dezelfde
zijn daar het buitentarief van de Gemeenschap nog niet van
kracht is. De tariefverlaging zal tot stand moeten komen,
hoe ook de stand van zaken met betrekking tot e werkzaam~
heden inzake de oprichting van een BRA is. Alleen in het
geval van het niet-slaGen der onderhandelingen zuIl n partijen terug kunnen keren na ar de oude posities.
-7-
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111.

Landbouwvrsagstukken.
13.
.at öe landbouw betreft zijn de Bcneluxlanden van
ntne
dat do ove~Ye6i~~en welke de CO$ iosie in de para ra~en 82
tiro 84 vttn haar rapiJo rt eeformulcer heeft als basis lmnnen
diencn voor de voorstellen v}elke èle Zes op dit -übied zouden
willen formuleren, zowel voor een politiek op lange termijn
als lat betreft d~ vaststellin- van op korte termijn te nenen
maatreGelen.

IV.

Onderontwikkelde lan-en •
.J...;e Beneluxlanàen gaan ,lobaal
enomen akkoord Det de
14.
geest waarin de CO~li8sie de moeilijke problenen wil oplossen
welke zich inzake de ruropese onCerontwikkelde landen voordoen.
Conc2..usies.
15.
:Ue 13enelu.xlanden hechten het .::;rootste belang nan een
hervatting van de werkzaaoheden in O-·'MS-verbenà. On~c partners
hebben Vc.ak verbeid dat àe positie ven de Gemeensc'-a; zou ',orden gedefinieerd; hun ongeduld op dit punt is stellig gerechuvaardigde l~et is noodzalcelijk Gat de Gemeenschap door middel
van practische voorstellen, maar toch mot de vereiste voorzichtigheid en steeds in nauwe overeen3terJming met haar leden
zo spoedig mo. elijk op concreto manier haar wil te ken.llen
eeeft om tot een ~ssociati0 tussen àe E~G en àe elf overi_e
OEBS~landen te komen.

De Beneluxlanden zijn van mening dat de hierboven vermelde voorstellen aan deze verschillende oogmerken tegemoet
kurL."'len komen.

• s-Gravenhagc , 21 april 1959.

