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INLEIDING

De integratie van Europa is een ideaal, dat niet alleen door econo-
mische motieven is geinspireerd, hoewel deze hierbij een vooraan-
staande rol spelen. „But at the present day, I think, we are all more
or less agreed that the ultimate criteria of what is desirable or un-
desirable in economic affairs must necessary come from outside...
Nevertheless, in my opinion, it would be a great pity, if econ-
omists... refrained from discussions of the ultimate  ends of socie-
ty:' 1 Ook aan de integratie van Europa zijn naast economische,
verschillende andere facetten verbonden, zoals politieke, historische
en geografische, welke mede de wenselijkheid en mogelijkheid van
de Europese eenheid bepalen. De vraag is in hoeverre de econo-
mische theorie haar bijdrage kan leveren bij de behandeling der
integratie-problematiek.

Allereerst moet daarvoor worden uitgemaakt, of de integratie
behalve uit andere overwegingen ook uit economisch gezichtspunt
wenselijk is. Hierbij doet zich al direct een moeilijkheid voor. De
leer van de economische politiek is lange tijd bestudeerd van uit een
nationaal gezichtspunt, d.w.z. de nationale welvaart is het criterium
voor het economische wenselijke. De internationale ruilverhoudin-
gen werden bezien als factoren, welke van betekenis zijn voor de
nationale welvaart. Een onderdeel van het instrumentarium, waar-
mede de nationale welvaart kan worden beYnvloed, bestaat uit
handelspolitieke maatregelen, waarmede de internationale betrek-
kingen ten gunste van de nationale economie werden geregeld.

Met het intensiever worden van de internationale betrekkingen
en naarmate nieuwe vormen van samenwerking na de tweede
wereldoorlog hun intrede deden, werd onder invloed van de poli-
tieke machtsverhoudingen in de wereld meer begrip gewekt voor
gemeenschappelijke belangen. Het redeneren vanuit een gemeen-
schappelijk gezichtspunt heeft eveneens voor de Europese integratie
zijn betekenis. Relevant voor de economische wenselijkheid is niet
alleen het nationale belang, maar evenzeer het aan meer landen
gemene belang dat overigens in vele gevallen samenvalt met het
nationale belang. Zo is de Europese integratie in de eerste plaats een
Europese aangelegenheid. Hoewel het nationaal belang mede
wegens de toenemende internationale verbondenheid van het econo-
mische gebeuren, niet los is te zien van het gemeenschappelijke be-
1 L. RoBBINs: The Economist in the Twentieth Century, Londen I954;

blz. 14 e.v.



XII INLEIDING

lang, zal het niettemin duidelijk zijn, dat integratie vanuit Europees
standpunt niet noodzakelijk behoeft in te houden, dat de belangen
van elk deelnemend land hiermede in elk opzicht parallel
lopen.

De economische wenselijkheid van integratie kan dus een ver-
schillend accent hebben naar gelang men zich op een Europees, dan
wel op een nationaal plan stelt. In mijn beschouwingen over de
economische integratie heb ik mij voornamelijk op een Europees
standpunt gesteld, zonder overigens daarbij de nationale en in het
bizonder de Nederlandse zienswijze uit het oog te verliezen. Dit is
des te meer noodzakelijk, daar de werkelijke en vermeende tegen-
stellingen tussen de deelnemende landen aanleiding zijn geweest tot
verschillende moeilijkheden, die zich bij het integratiestreven hebben
geopenbaard. Zij zijn ook terug te vinden in de Europese verdragen
en het wederzijds overleg hieraan voorafgegaan, waarbij om wille van
het nationale belang maar al te vaak is afgeweken van het werkelijke
doel der integratie.

Alvorens op dit vraagstuk kan worden ingegaan is het noodzake-
lijk te weten wat onder integratie moet worden verstaan en welke
de economische motieven zijn, waarop het integratiestreven is ge-
baseerd. Aan de hand van dit critisch uitgangspunt zullen de efrec-

ten van de integratie kunnen worden beoordeeld. Daarbij mag
evenwel niet uit het oog worden verloren, dat het uiteindelijk
waarde-oordeel over integratie als een van de „ultimate ends of
society" mede van andere desiderata afhankelijk is, welke buiten
het strikte terrein van de economie liggen. Hoewel in een econo-
mische benadering het niet altijd mogelijk is de niet economische
aspecten van het vraagstuk geheel buiten beschouwing te laten, zal
niettemin de economische zienswijze worden voorop gesteld en
zoveel mogelijk worden aangegeven waar andere overwegingen een
rol spelen.

In dit boek heb ik een beeld willen schetsen van het streven en de
algemene ontwikkeling naar een economische integratie van Europa.
Deze studie bracht mij onophoudelijk in aanraking met de reeds
uitgebreide theorie der internationale economische betrekkingen,
die op zich weer een onderdeel vormt van de economische weten-
schap in het algemeen. Ik heb er naar gestreefd de visie op integratie
zoveel mogelijk van uit een theoretische gezichtshoek te geven,
zonder te willen komen tot uitputtende economische beschouwingen.
In deze studie heb ik mij in hoofdzaak beperkt tot de beginselen en

mogelijkheden van integratie en hieraan de in de werkelijkheid
aangetroffen toepassingen en methoden geconfronteerd. De nadruk
is daarbij vooral komen te liggen op de thans actuele verdragen tot
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instelling van een Europese Economische Gemeenschap en van
Euratom.

Het boek kent vier delen.
Deel I behandelt de theorie en de practijk van integratie. In het
eerste hoofdstuk is de problematiek van de integratie nader uiteen-
gezet, d.w.z. er is aangegeven, wat in de literatuur onder integratie
wordt verstaan en welke de karakteristieke kenmerken van inte-
gratie zijn. Eveneens wordt aan deze theoretische analyse een be-
schouwing over de belangen bij integratie verbonden. In het tweede
hoofdstuk is een overzicht gegeven van de recente geschiedenis der
integratie tot aan de totstandkoming van de verdragen voor de
Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) en de Europese Ge-
meenschap voor de Atoomenergie (Euratom).

Deel II is geheel gewijd aan de E.E.G. De inhoud van het verdrag
wordt in de hoofdstukken III tot en met VII besproken en toe-
gelicht; de verschillende aspecten van de E.E.G. worden getoetst aan
de in het eerste hoofdstuk ontwikkelde gedachten over hetgeen een
werkelijke integratie moet inhouden. In de critische beschouwingen
wordt telkens nagegaan, in hoeverre de E.E.G.  aan haar doel zal
kunnen beantwoorden.

Deel III stelt het verdrag over Euratom aan de orde. De
betekenis van de samenwerking op atoomgebied is in het bizonder
bezien tegen de achtergrond van de energievoorziening in West-
Europa.

Hoewel bij het schrijven van deze beschouwingen de onder-
handelingen over de instelling van een Europees vrijhandelsgebied
nog niet tot voorstellen of concrete resultaten hebben geleid, zou
met het verzwijgen van de vrijhandelszone het beeld van de inte-
gratie van West-Europa, dat ik in dit werk heb willen geven, onvol-
ledig blijven. Volstaan is derhalve met het critisch bezien van enkele
fundamentele beginselen en effecten in deel IV, welke met het
nodige voorbehoud inzake de uiteindelijke totstandkoming van
het vrijhandelsgebied zijn geschreven.



DEEL I

THEORIE EN PRACTIJK VAN DE INTEGRATIE



HOOFDSTUK I

DE PROBLEMATIEK DER INTEGRATIE

§   1.   De  literatitur  ouer  het  begrip  integratie
FRANCOIS PERROux schrijft 1  over het begrip integratie:  „Dans  la
hierarchie des mots obscurs et sans beautd dont les discussions
6conomiques encombrent notre langue, le terme d'int6gration
occupe un bon rang". Naar gelang de inzichten van de schrijver,1
zijn economische of politieke benaderingswijze, krijgt het begrip 
integratie een verschillende inhoud. Getracht zal worden een
duidelijke formulering voor het begrip integratie te geven ten einde
elk misverstand daarover te vermijden, daarbij vooral lettend op de
economische karakteristieken, waaruit het doel van de integratie
blijkt.

Het begrip integratie wordt voor het eerst in de psychologie ge-
bruikt 2. Het heeft hier de betekenis van een opneming der af-
zonderlijke functies in, of verwerking tot, een harmonisch geheel.
In de bedrijfseconomie is het begrip door LIMPERG geintroduceerd,
die daaronder verstaat: „de samenvoeging  van twee elkaar  in  de
bedrijfskolom opvolgende bedrijven tot een geheel".

In het begrip integratie ligt dus besloten de vorming van af-
zonderlijke delen tot een harmonisch geheel. Deze gedachte wordt
ook teruggevonden in de omschrijving, welke R. F. MIKESELL 3

geeft van economische integratie luidende: „An arrangement
among sovereign states aimed at securing the same distribution of
resources in the light of the total consumer and investment demand
as might take place if the several states were combined into one
political and economic unit."

In deze omschrijving komt tot uitdrukking het kenmerk van de
economische en politieke eenheid. Wil men zoals MIKEsELL doet
tevens het doel van integratie aangeven, dan is deze eenheid te
beperkt gezien, omdat als norm alleen eenzelfde verdeling der
productiekrachten wordt aangegeven. In het algemeen wordt met
integratie meer tot uitdrukking gebracht en worden aan de politieke
en economische opbouw verdere eisen gesteld.
1  F. PERROUX: l'Europe sans rivages, Parijs 1954; blz. 419.
2 J. vAN DEN BRINK: Europese Integratie, Economisch Kwartaaloverzicht No 98

van de Amsterdamsche-Incasso Bank, 1952.
3 R. F. MIKESELL: Economic Integration of Sovereign States; Money, Trade

and Economic Growth, New York; bl 4.77----Tr ( ' . . ,  '..
12 ,
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In zijn boek „International Economic Integration" omschrijft
TINBERGEN 1 de integratie als: „The creation of the most desirable
structure of international economy, removing artificial hindrances
to the optimal operation and introducing deliberately all desirable
elements of coordination or unification". Tegen deze omschrijving
kan het bezwaar worden geopperd, dat zij te weinig houvast geeft
en onvoldoende naar voren brengt de economische en politieke
eenwording, die algemeen voor de integratie als een noodzakelijke
voorwaarde wordt beschouwd. TINBERGEN geeft wel de richting aan
waar hij naar toe wil, namelijk het opheffen van belemmeringen
door internationaal overleg, zonder dat het doel „the most desirable
structure" nader wordt aangegeven.   Zou   voor   de    19e   eeuw   de
meest ideale structuur kunnen bestaan uit internationale vrijheid,
het begrip integratie toegepast op de huidige omstandigheden ver-
krijgt een geheel andere inhoud. Het zal daarom de definitie van
het begrip integratie ten goede komen, indien hierin tevens tot
uitdrukking wordt gebracht, waarom onder de huidige na-oorlogse
omstandigheden de oplossing voor verschillende internationale en in
het bizonder Europese problemen juist wordt gezocht in de inte-
gratie.

Wel geeft TINBERGEN een waardevolle bijdrage tot een inzicht in
de problematiek der integratie. Zo wijst TINBERGEN met name Op
het feit, dat een integratiepolitiek welke zich alleen zou bezighouden
met het afschaffen van de kwantitatieve restricties en de invoer-
rechten niet is „a complete policy of integration and that it rather
represents the negative part of such a policy" 2. Een nagenoeg
optimale arbeidsverdeling, aldus TINBERGEN, wordt alleen door
vrijhandel verkregen, indien tegelijkertijd een werkgelegenheids-
politiek - bij voorkeur gemeenschappelijk - wordt gevoerd,
welke de aanwending garandeert van alle productiekrachten. Even-
eens zullen er een aantal aanvullende maatregelen nodig zijn ten
einde een zekere eenheid op het gebied van de belastingen in de
verschillende landen te verkrijgen met name ten aanzien van de
indirecte belastingen - it is desirable that duties and excises, e.g.
should not be different 3 -, terwijl daarnaast een positieve actie op
het gebied van de productie de aanpassing zal bespoedigen. Voor
integratie is convertibiliteit der valuta's voorwaarde. Ten slotte
wordt een hulpprogramma voor de onontwikkelde gebieden door
TINBERGEN voorgesteld.

Een definitie van integratie die verder gaat wordt gegeven in het  i

1  J. TINBERGEN: International Economic Integration, Amsterdam 1954; blz. 95.
2 a·w. biz. 117.
3  a.w. blz.  112·
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, Rapport van de Raad van Europa betreffende „The Present State
  ofEconomic Integration in Western Europe" 1. De integratie wordt

hierin gelijkgesteld met de volledige eenheid van de Europese
economie, hetgeen o.m. impliceert een enkele munteenheid en een
gemeenschappelijk budget. Met integratie worden een drietal
activiteiten verondersteld:
1. maatregelen welke het vrije verkeer van goederen en productie-
factoren mogelijk maken;
2. maatregelen gericht op het elimineren van distorsies, zoals
kartels, discriminerende transporttarieven, fiscale en andere
factoren, welke de comparatieve kostenverhoudingen verstoren en
als zodanig de economische wetten belemmeren;
3. een positieve actie op het gebied van gemeenschappelijke
productieprogramma's; de coBrdinatie van de monetaire, crediet-
en    investeringspolitiek; het voeren    van een gemeenschappelijke
conjunctuurpolitiek en een gemeenschappelijk handelsbeleid ten
opzichte van derde landen.

Enkele kenmerken, welke als essentieel voor integratie worden
beschouwd, zullen in de volgende paragrafen worden toege-
licht. Hierbij zal worden aangegeven, dat de instelling van een
grote vrije markt op zich niet voldoende is om de integratie te ver- 1
werkelijken, maar dat deze gemeenschappelijke markt moet be-
rusten op een institutionele markteconomie, waarbij de nadruk
ligt op het vestigen en handhaven van regels voor de concurrentie '
en op de uitvoering, door de organen van de gemeenschap, van een
gemeenschappelijk beleid op strategische punten. Uit deze be-
schouwingen zullen een aantal karakteristieken van de integratie
naar voren springen, waaruit een definiering van het begrip
integratie voortvloeit.

§ 2. Collectivistische en liberale zienswijcen

De vraag komt naar voren of de internationale arbeidsverdeling
en in het algemeen de economisch wenselijke uitwisseling van
goederen en diensten, kapitaal en personen te bereiken is louter
met een opheffing van de grenzen. De klassieke economen,  MITH,
RICARDO C.S., zouden deze vraag ongetwijfeld bevestigend hebben
beantwoord. De situatie in de 19e eeuw was inderdaad, dat er
een aanzienlijke mate van vrijheid voor het kapitaalverkeer en
voor migratie bestond. Een optimale arbeidsverdeling 2 was volgens

1  Report by the Research Directorate of the Secretariat-General of the Council
of Europe, Strasbourg, May  1955.

2 Voor een meer uitvoerige behandeling zie Hoofdstuk IV A.
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de klassieke economisten van die tijd bij internationale vrijhandel
te bereiken.

3, Kon men in de  19e eeuw zeggen, dat integratie neerkwam op
opheffing van handelsbelemmeringen, in hoofdzaak in de vorm van  I
de douane-tarieven, thans eist zij, wil zij slagen, het tot stand
brengen van een zo al niet volledige, dan toch wel zeer ver gaande
economische unie" 1. Het is dus van belang na te gaan, welke de
motieven zijn,  die een dergelijke ver gaande vorm, naar mijn mening
integrale vorm van samenwerking, noodzakelijk maken en waaruit
de integratie dan zou moeten bestaan. Om zich een beeld te vormen
van de economische verhoudingen van deze tijd is het nuttig vooraf
een korte beschouwing te wijden aan de leer van de economische
orde en politiek. Immers, integratie veronderstelt in zekere zin het
verbreken van de gevestigde nationale orde en het opgaan ervan
in een groter gemeenschappelijk geheel.

Het economisch proces kan zich in verschillende vormen van
economische orde afspelen. In de literatuur wordt in het algemeen 2
onderscheid gemaakt tussen:
1. de vrije ruilverkeershuishouding;
2. de centraal geleide huishouding.

Uiteraard zijn deze structuurvormen slechts een denkmodel. In de
werkelijkheid worden deze uitersten niet aangetroffen. Noch de
vrije ruilverkeerhuishouding, waarin automatisch de leiding aan
het economisch leven door het prijsmechanisme wordt gegeven,
noch de centraal geleide huishouding, waar een leidinggevende
instantie het economisch proces van boven af dirigeert, beant-
woorden aan de werkelijkheid. In feite doet zich een gamma van
tussenvormen of mengvormen voor, waarbij het accent nu eens
naar links, dan weer naar rechts gelegen is.

Om de draad van het verhaal bij de klassieke economisten op te
pakken, deze zijn ervan overtuigd, dat met de vrije ruilverkeershuis-
houding de natuurlijke orde voor het economisch proces is gegeven.
De vrije prijsvorming zou automatisch de productie kunnen af-
stemmen op de behoeften, die op de markt tot uitdrukking komen.
Het algemene en individuele belang harmonieren met elkaar,
zonder enig regelend ingrijpen. De klassieke conceptie is gebaseerd
op de vrije concurrentie. Zodra monopolieverschijnselen zich op de
markt manifesteren, komt de leidinggevende functie van het prijs-
mechanisme niet tot haar recht. De prijs is niet meer bepalend

1  G. M. VERRUN STuART: Integratieproblematiek in De Economist juli/augus-
tus 1956; blz. 469.

2    Met  name W.  EucKEN: Die Grundlagen der National-Okonomie, Jena  1940.
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,  voor de economische subjecten, maar de individuele marktpartijen
beinvloeden de prijs.

Er loopt ten aanzien van het probleem van de economische orde
een rechte lijn van SMITH V a MISES naar HAYEK en ROPKE, ZO
zegt ZIJLSTRA 1. Bij alle auteurs is de prijsvorming het uitsluitend
ordeningsprincipe van het verloop van het economisch proces.
Ten aanzien van de economische politiek vindt er een evolutie
plaats. Van de non-interventie van SMITH komen we tot het doel-
bewuste overheidsingrijpen van RBPKE, n.1. het realiseren van de
voorwaarden voor volledige mededinging.

In de gedachtengang van het neo-liberalisme heeft weliswaar de
overheid een positieve taak, maar de invloed van de overheid op
het economisch leven is niet van dien aard, dat zij de werking van
het prijsmechanisme en de internationale arbeidsverdeling zal ver-
storen. RupKE 2 zegt dan ook: „Diesen huchst erwunschten Zustand
der wirtschaftlichen Integration Europas hat es bereits gegeben,
ja, es sind kaum zwanzig Jahre vergangen, seit er zersturt worden
ist". ERHARD redeneert in dezelfde geest. Integratie betekent voor
hem in de eerste plaats herstel van de convertibiliteit, waaronder
dient te worden verstaan een opheffing van het deviezenregiem
alsmede de wederinvoering van vrijhandel.

Wordt het probleem van de integratie bezien vanuit een collec-
tivistisch standpunt, dan geraakt men tot geheel tegenovergestelde
conclusies. De hier bedoelde gedachtengang vindt het theoretisch
uitgangspunt  in  MARx.  In de practijk wordt deze het dichtst be-
naderd in Sovjet-Rusland, waar de Staat goeddeels de productie
bepaalt, al moet direct hieraan worden toegevoegd, dat ook hier
de volledig centraal geleide volkshuishouding niet in absolute
zin wordt toegepast. Een zekere vrijheid bij de consumptie, de
beroepskeuze en het ruilverkeer is aanwezig. Niettemin is het
duidelijk, dat integratie volgens de collectivistische zienswijze nooit
zal kunnen betekenen vrije ruilverhoudingen tussen de aan inte-
gratie deelnemende landen, aangezien deze autonome factor met
de totalitaire leiding onverenigbaar is. Integratie zou veeleer be-
staan uit de opstelling van 66n centraal economisch plan, dat door
een centraal gezag wordt uitgevoerd. De leiding over de econo-
mische deelgebieden zal hieraan steeds ondergeschikt zijn.

Naast deze extreem collectivistische opvatting heeft sinds MARX
een evolutie plaatsgevonden in een meer gematigd socialistische
richting, waarbij de scherpe kanten van het collectivisme zijn af-

1 J. ZIJLSTRA: Economische orde en economische politiek, Leiden 1956.
2  W. ROPKE: Internationale Ordnung Heute, Zurich 1954; blz. 309.
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gesleten en naast de overheidsleiding elementen van de vrije ruil-
verkeershuishoudingen worden geintroduceerd.

Wegens de verscheidenheid in de gematigd socialistische op-
vattingen kan niet anders dan een enkele indicatie van dit ont-
wikkelingsproces worden gegeven. Allereerst is de noodzaak gevoeld
kennis te nemen van de behoeften, levend bij de consumenten. Aan
het prijsvormingsproces werd aldus weer een zekere waarde als
orientatiemiddel voor de centrale overheid toegekend. Later is
de prijsvorming eveneens in functie hersteld voor de productie-
middelen en is de overheidsleiding nog meer naar de achter-
grond gedrongen.  In de volgende gevallen  werd de leiding van de
overheid evenwel onontbeerlijk geacht:
a.  voor het scheppen van gezonde concurrentieverhoudingen;
b. voor een herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste

van de sociaal behoeftigen;
c.  voor de structurele en conjuncturele ontwikkeling van het eco-

nomisch leven.

De twee denkrichtingen, die van het socialisme en die van het neo-
liberalisme naderen elkaar in hun opvattingen over de economische
orde. Ik mag mij hiervoor nogmaals aansluiten bij de beschou-
wingen, die ZIJLSTRA in zijn zoeven aangehaald werk heeft gegeven.
In de critiek op het neo-liberalisme wordt erop gewezen, dat de
voorwaarden van volledige mededinging uiterst moeilijk zijn te
verwezenlijken voor zover deze betrekking hebben op het aantal
marktpartijen en de homogeniteit van de waar. 1 Hieruit volgen
een drietal conclusies. Ten eerste zal aan een stelsel van geleide
productie en geregelde prijsvorming op den duur niet geheel zijn
te ontkomen. Een additioneel overheidsingrijpen op het gebied van
de inkomensverdeling in de betrokken economische orde zal
op grond van ethische idealen waarschijnlijk eveneens worden
verlangd. Ten slotte wordt sinds de opvattingen van KEYNES een
volledige werkgelegenheidspolitiek voorgestaan, in welk geval
verdergaande maatregelen nodig kunnen zijn dan die, welke ROPKE
en HAYEK toelaatbaar achten.

ZIJLSTRA heeft trachten aan te tonen, dat de neo-liberale en de
socialistische visie op de economische orde elkaar naderen en noemt
zelfs de namen van SIMONS en LERNER waar het moeilijk is uit te
maken, of men te doen heeft met een „liberal socialism" dan wel
een „social liberalism".   Er  zijn een aantal economen 2, die zoals

1  Vgl. hiervoor hetgeen gezegd is op blz. 22 en 23.
2  Zie hierover A. H. M. ALBREGTS : De leer der Maatschappelijke Economische

Organisatievormen, Amsterdam   1948.
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COBBENHAGEN 1 ter wille van een meer realistische beschouwings-
wijze een zelfstandige tussenvorm onderscheiden van een specifieke
allure. In deze mengvorm hebben zowel de overheid als de indivi-
duele huishoudingen deel aan de beslissing en de leiding voor het
economisch proces en aanvaarden beide de gevolgen. In deze
maatschappij wordt de economische verantwoordelijkheid gezamen-  
lijk gedragen; er bestaat m.a.w. een medeverantwoordelijkheid.

Het is nu deze tussenvorm, welke het meest geeigend is als
spectrum te dienen voor een beschouwing van de Westeuropese
samenleving, ofschoon deze op zich als levende werkelijkheid ge-
nomen uiteraard een kleurschakering van rood tot violet zal te zien
geven. Niettemin weerspiegelt de tussenvorm het beste de ken-
merken van de economische verhoudingen in de Westeuropese
volkshuishoudingen en mag daarom als relevant worden beschouwd
voor de analyse van het begrip integratie.

Immers, „in alle moderne landen wordt thans de fundamentele
verantwoordelijkheid erkend van de overheid om het kader en het
klimaat te scheppen, waarbinnen de economische activiteit zich
afspeelt".2  Ook MIKESELL schrijft in zijn hiervoor reeds geci-
teerde opstel, „there has been a continual expansion in the parti-
cipation of national governments in economic affairs and a con-
comitant weakening of the freely competitive forces. The automatic
forces which secured an economical employment and distribution
of resources and maintained international equilibrium in the
balance of payments in the past are no longer permitted to operate.
The existence of price and wage rigidities, market imperfections
and compensatory monetary and fiscal policies of governments are
perhaps as much responsable for the problems of world economic
adjustments as such direct actions as state trading, price controls,
government ownership  and  the  like." 3 Dit wereldomvattend pro-
bleem, zo concludeert MIKESELL, doet zich in sterke mate gevoelen
voor economieen, welke onderling (geografisch) afhankelijk zijn.
Indien de integratie, waarbij de nationale economieen voor een
ruimere invloedsfeer worden opengesteld, als 66n van de middelen
wordt gezien van economische aanpassing, dan kan niet worden
volstaan met de ophefling van de grensbelemmeringen, maar is
een positief gerichte actie noodzakelijk.

Een integratie, welke alleen zou bestaan uit het vrijmaken van

1  M. J. H. CoBBENHAGEN: De economische orde, maandschrift Economie, 8e
Jrg. 1942/43.

2  P. P. VAN BE:RKUM: Inflatic en volle Werkgelegenheid, Katholiek Staatkundig
Maandschrift, maart/april 1956.

3    MIKESELL  a.w.;  biz.  79.
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het onderlinge verkeer en een terugkeer tot de situatie van nauwe-
lijks  20 jaar geleden (R8pKE),  is even weinig realistisch voor de
huidige Westerse samenleving als de opheffing van de nationale
staten ter wille van een totalitaire gemeenschappelijke leiding.

1
Met de mengvorm voor ogen zal integratie de vestiging van een alle

A deelnemende landen omvattende economische orde betekenen,

 
waar enerzijds het vrije onderlinge verkeer met zijn perspectief op
een betere arbeidsverdeling zoveel mogelijk tot zijn recht komt,

 
maar waarin anderzijds de essentiele functies van de overheids-
leiding worden gewaarborgd. De problematiek van de integratie
ligt dan ook in het zoeken naar een synthese tussen vrijheid en
gebondenheid. Hierbij  is het uiteraard van betekenis in hoeverre
de leiding in handen van de nationale overheid kan blijven

/ liggen dan wel bij de gemeenschap dient te worden gecentra-
liseerd. De kern van de zaak typeert de Economic Commission
of Europe zeer juist waar ze zegt: „The progress towards
economic unification in Europe depends on finding ways to a new
synthesis which preserves the degree of purposeful direction by the
state that is now regarded as essential, but which make this com-
patible with a more intricate international division of labour.  That
is to say, if national autarky is to be lessened or avoided, it must
be inevitably be through a higher degree of co-ordination in the
national economic policies of individual countries. 39 1

In de volgende paragrafen wordt deze synthese verder uit-
gewerkt. Hierbij gaat eerst de aandacht uit naar het vrije onder-
linge verkeer. In aansluiting hierop zullen de voorwaarden worden
onderzocht welke moeten waarborgen, dat het vrije verkeer inder-
daad zal leiden tot een betere internationale arbeidsverdeling. Ver-
volgens wordt nagegaan in welke mate een gemeenschappelijke al-
thans gecobrdineerde politiek nodig is en wie hiervoor verantwoor-

delijk moet worden gesteld. Dit zalleiden tot een aantalinstitutionele
voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek maken het mogelijk
ten slotte te komen tot een inhoudsbepaling van het begrip integratie.

§   3.    Het  urije  onderlinge  uerkeer

Het voornaamste doel van het integratiestreven is gelegen in het
scheppen van een groter marktgebied met een vrij verkeer voor
goederen, diensten, kapitaal en personen, waarin de internationale
arbeidsverdeling beter tot zijn recht komt en voorwaarden worden
geschapen voor meer specialisatie en betere werkmethoden. Het
doel van een Europese gemeenschappelijke markt moet, volgens
1 Economic Survey of Europe since the War, Economic Commission for

Europe, Geneva 1953; blz. 215.
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het rapport SPAAK, 1 zijn het vestigen van een groot gebied van
gemeenschappelijk economisch beleid, dat een krachtige productie-
eenheid vormt, waardoor het mogelijk wordt een voortdurende
expansie, een toenemende stabiliteit, een versnelde verhoging van
het levenspeil te verkrijgen alsmede de ontwikkeling van harmoni-
sche betrekkingen tussen de deelnemende staten. Om die doel-
einden te bereiken is een integratie van de afzonderlijke markten
absoluut noodzakelijk. Een grotere arbeidsverdeling maakt het
mogelijk een verspilling van de middelen te vermijden en door een
grotere zekerheid in de voorziening is het tevens mogelijk af te zien
van een productie, die geschiedt zonder op de kosten te letten.

De merendeels te kleine omvang van de nationale markten in
Europa vormt een belemmering voor de ondernemingen tot vol-
ledige ontplooiing van hun specialisatie, van de aanwending van
nieuwe technische procades en productie in het groot. Het rapport
 PAAK geeft drie voorbeelden van wat de verbrokkeling der markten
voor Europa betekent in vergelijking met de Verenigde Staten.
Gewezen wordt op het feit, dat Europa geen automobielfabriek heeft,
die groot genoeg is om de grootste Amerikaanse machines te ge-
bruiken. Verder is er geen continentaal land in staat grote trans-
portvliegtuigen te bouwen. Ten slotte wordt een achterstand op
het gebied van de atoomenergie geconstateerd. In al deze gevallen J
is het nationale kader te beperkt om tot productie of onderzoek in  1
het groot te komen.

„The economics of specialisation appear to be even more im-
k portant than those of large scale enterprise".  2   VERDOORN 3   con-
stateert, dat doorslaggevend voor het optreden van kostenbespa-
ringen niet is de uitbreiding van de individuele bedrijfsgrootte,
doch alleen en uitsluitend de serie-grootte van het product. Ver-
groting van de totale productie van een bepaald artikel maakt n.1.
standaardisatie en specialisatie, d.w.z. verdere arbeidsverdeling
mogelijk. De oorzaken van deze toenemende productiviteit kunnen
binnen het afzonderlijke bedrijf zijn gelegen, zoals:
1. betere oefening der arbeiders en verbeterde arbeidsmethoden;
2. verbeteringen in de organisatie;
3. verbetering in de constructiemethoden en de samenstelling resp.

tel*ning van het product zelf.

1 Rapport des Chefs de D616gation aux Ministres des Affaires Etrangeres.
2 Rapport van de International Labour Office (I.L.0.) opgesteld door een

groep van deskundigen over Social Aspects of European Economic Cooper-
ation, Gentve 1956; blz. 12.

8   P. J. VERDOORN: Prae-advies van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
's-Gravenhage 1952.
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Door een toeneming van de productie zal de productiviteit even-
eens worden vergroot door oorzaken, die buiten het afzonderlijke
bedrijf zijn gelegen, zoals:

4. overeenkomstige verbeteringen in de productie en leverings-
methoden van de leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten;

5. verbeterde mogelijkheden tot scholing en opleiding alsmede het
ter beschikking komen van een arbeidspotentieel van de vereiste
kwaliteit en omvang;

6. verhoogde technische kennis ten aanzien van productiemethoden
als gevolg van de vergrote productie.

Ter  ondersteuning  van zijn betoog wijst  ERDOORN op verschil-
lende onderzoekingen, die naar de productiviteit zijn ingesteld.
Op grond van ervaringen in de machine-industrie, de „air frame
industry", de bouw van liberty-schepen enz. is men tot de con-
clusie gekomen, dat er een vaste relatie bestaat tussen de toe-
neming van de arbeidsproductiviteit in een industriele bedrijfstak
in een bepaald land en de toeneming van het productievolume.

Belangrijk is verder, dat de vrijheid van het grensoverschrijdend
verkeer wordt gewaarborgd, waardoor wordt voorkomen dat in de
toekomst handelsbeperkingen opnieuw worden ingevoerd, hetgeen
een ernstig obstakel zou vormen voor internationale specialisatie.
De chaotische internationale betrekkingen in de depressiejaren na
1929 hebben voldoende bewezen, dat indien ieder land de vrijheid
behoudt zijn eigen bedrijvigheid te beschermen en zich tracht te
onttrekken aan de neergaande wereldconjunctuur, dit tot desinte-
gratie moet leiden. Het duurzaam karakter van de vrijheid van
verkeer zal contractueel moeten worden verzekerd. Vervolgens zal
het vrije verkeer leiden tot hogere productiviteit door een meer
intensieve internationale uitwisseling van technische kennis en
ervaring. 1

Ten slotte bevat de gemeenschappelijke markt de kiem tot grotere
Europese samenwerking en overleg tussen bedrijfsgenoten. Enerzijds
zal  dit het gevaar kunnen opleveren, dat de door de instelling van de
gemeenschappelijke markt beoogde structuurverbeteringen en aan-
passingen achterwege zullen blijven. Anderzijds staan hier onmis-
kenbaar bepaalde voordelen tegenover. De samenwerking kan lei-
den tot internationaal technisch en commercieel overleg, taakver-
deling, gezamenlijke research en afspraken met betrekking tot b.v.
standaardisatie, classificatie en normalisatie, op welke gebieden in
Europa nog veel te doen valt. De internationaal ondernomen acties

1 RaPPort I.L.O., blz. 13.
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kunnen een positieve bijdrage tot het resultaat van de gemeen-
schappelijke markt leveren.

Voor integratie is het noodzakelijk, dat alle obstakels voor het
onderlinge verkeer uit de weg worden geruimd. Alleen op deze
wijze wordt een maximaal resultaat aan internationale arbeids-
verdeling verkregen. Hoe dichter deze ideale situatie wordt be-
naderd, des te vollediger zal de integratie worden voltrokken.

§ 4. Het concurrentieregiem
Alleen indien de deelnemende landen hun productieve krachten
aanwenden in die sectoren, waarin zij een comparatief kosten-
voordeel genieten, zal de gemeenschappelijke markt zin hebben
en de internationale arbeidsverdeling worden verbeterd. Dit
kan echter niet bevredigend geschieden wanneer de concurrentie
wordt verstoord, hetzij omdat bepaalde landen ten gevolge van
bijvoorbeeld exportrestricties geen vrije en gelijke toegang hebben
tot de voorzieningsbronnen, hetzij omdat vraag- en aanbodver-
houdingen worden verstoord door kunstmatige practijken. Deze
practijken kunnen verschillende vormen aannemen: sommige zijn
het gevolg van direct of indirect overheidsoptreden (export-
subsidies en -beperkingen, overheidssteun en -monopolies),
terwijl andere practijken afkomstig zijn van het bedrijfsleven
(monopolie, kartel e.a. de concurrentie beperkende practijken,
dumping en dubbele prijzen).

Wil integratie aan het doel beantwoorden, dan is de instelling
nodig van een concurrentieregiem, dat op de gemeenschappelijke
markt van toepassing wordt verklaard. Ook zullen er een aantal
afspraken worden gemaakt betreffende het geoorloofde karakter
van het overheidsoptreden op de gemeenschappelijke markt.
De natuurlijke verschillen in rijkdom aan bodemschatten, pro-
ductiemiddelen, verschillen in bevolking, productiviteit en kli-
matologische omstandigheden zijn factoren, welke juist ten grond-
slag liggen aan de arbeidsverdeling. De harmonisatie van de
concurrentievoorwaarden moet worden beperkt tot het gelijk-
trekken van alle kunstmatige, de concurrentie verstorende factoren.
In hoofdstuk IV zal nog uitvoerig op de concurrentieverhoudingen
en het distorsieprobleem worden ingegaan. Volstaan wordt hier
met de conclusie, dat in een gemeenschappelijk concurrentie-
regiem althans een aantal minimum spelregels of concurrentie-
normen dienen te worden vastgelegd, die zowel op de nationale
overheden als op de individuele huishoudingen van toepassing
worden verklaard, wil de arbeidsverdeling economisch verant-
woord zijn.
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§ 5. Het gemeenschappelijk beleid

De opheffing van invoerbeperkingen en van verdere protectie,
zonder een gemeenschappelijk economisch, monetair en sociaal

beleid, heeft weinig kans van slagen en kan niet leiden tot een
werkelijk gemeenschappelijke markt. Niet alleen, dat voorzieningen
nodig zijn ten aanzien van het prijsvormingsproces en de concurren-
tie, bij integratie bestaat ook behoefte aan een gemeenschappelijke
economische politiek. De overheid is meer en meer verantwoordelijk
gesteld voor het goed functioneren van het economisch leven en de
welvaart in het land. Integratie is nodig voor het bereiken van
bepaalde doelstellingen van economische politiek. Een zo hoog
mogelijke productie van goederen en diensten, afgestemd  op de
preferenties van de economische subjecten, volledige werkgelegen-
heid, monetair evenwicht en prijsstabilisatie, het zijn even zovele

desiderata, welke niet louter nationaal zijn te bereiken, althans niet
in relatief kleine landen met een open economie. De nationale
beperktheid en afhankelijkheid in een wereld, waar machtsposities
een vooraanstaande rol spelen, zijn 6dn van de motieven geweest
van het streven naar integratie en internationale samenwerking.
Integratie biedt door een gezamenlijke krachtsinspanning een beter
perspectief tot het bereiken van deze doelstellingen der sociaal-
economische politiek.

Het doel te komen tot een beter systeem van internationale
arbeidsverdeling brengt echter eveneens met zich mede, dat een
aantal instrumenten van nationale politiek niet meer nationaal
kunnen worden toegepast. Indien deze instrumenten nodig zijn
voor het uitoefenen van de als zinvol beschouwde overheidsleiding,
zal de gemeenschap van landen de taken van de nationale overheid
moeten overnemen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de handels-

politiek.
Door het sluiten van handels- en betalingsverdragen alsmede

door exportbevorderende maatregelen wordt getracht een zo
gunstig mogelijke afzet te vinden voor het nationale product in het
buitenland; de exportbevordering vormt een belangrijk sluitstuk
van de industrialisatiepolitiek. In tijden van depressie worden
importbeperkende maatregelen genomen ter bevordering van de
binnenlandse werkgelegenheid. Eveneens dient de handelspolitiek
voor het bereiken of behouden van evenwicht op de betalingsbalans
en ter bescherming van de nationale economie tegen van buiten
komende schadelijke invloeden. Deze „afweerpolitiek" wordt ge-
voerd tegen conjunctuurstoringen, dumping, enz. De handels-

politiek, speciaal de invoerrechten en andere invoerbeperkingen,
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kan bovendien als instrument worden gebruikt voor het voeren
van een protectionistische politiek, o.a. ter bescherming van
nieuwe industrieen. Naar mate de tarieven en andere belemme-
ringen ten opzichte van de partnerlanden worden neergehaald,
verliest de handelspolitiek aan betekenis. Dit brengt een aantal
belangrijke konsekwenties met zich mede. Nict alleen, dat ten
opzichte van de partnerlanden de handeIspolitiek in feite verdwijnt,
ook ten opzichte van derde landen, wat de tarieven, handels-

restricties, anti-dumpingsmaatregelen betreft, zal niet meer zelf-
standig kunnen worden beslist. Dit betekent voor de staat, dat
integratie slechts aanvaardbaar is, indien bepaalde verantwoorde-
lijkheden, die niet langer meer nationaal kunnen worden gedragen,
voortaan als gemeenschappelijke verantwoordelijkheden worden
aanvaard. Deze krijgen hun beslag in een gemeenschappelijke
handelspolitiek, hetgeen hiermede een essentieel element van
integratie wordt.

Dat integratie de nationale economie open stelt voor invloeden !
uit de partnerlanden is een reden te meer voor een gemeenschappe-
lijk beleid. Zo zal b.v. een inflatiepolitiek in een land ten gevolge
hebben, dat wegens de vrije aankoopmogelijkheden in het partner-
land de inflatie zich nog gemakkelijker voortplant in de andere
deelnemende landen dan zonder integratie. Een werkgelegenheids-
politiek, welke een tekort of een teveel aan arbeidskrachten doet
ontstaan, veroorzaakt een stroom emigranten, die van het ene
land naar het andere land zullen trekken. Uit deze enkele voor-
beelden blijkt reeds, dat door de nauwere samenhang van de
economische factoren een conjunctuurpolitiek alleen in gemeen-
schappelijk verband zin heeft. Er zal een nauwe coordinatie moeten
bestaan en een eensgezind optreden inzake de expansie van het
economisch leven, de werkgelegenheid en de prijsstabilisatie, die
als voornaamste doelstellingen van een conjunctuurpolitiek gelden.

Voor het voeren van een structuurpolitiek ligt de zaak niet veel
anders. Evenals bij de conjunctuurpolitiek zal de overheid in de
werkingssfeer worden beknot, zoals b.v. inzake het bedrijfsver-
gunningen- en vestigingsbeleid. De ontoereikendheid van de natio-
nale politiek komt in het bizonder aan het licht in bepaalde basis-
sectoren, waar de invloed van de overheid betrekkelijk groot is,
zoals op het gebied van de landbouw, de energie en het transport-
wezen. Een gezamenlijk optreden inzake de productie en de afzet
zal hier de nationale beperktheid moeten opvangen. Op andere
gebieden, waar sprake is van steunverlening, b.v. aan de industriali-
satie en de ontwikkeling aan achtergebleven gebieden, behoudt het
nationale beleid zijn effect. Hier doet zich echter het gevaar voor,
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dat bij steunverlening aan afzonderlijke bedrijven of sectoren een

verstoring van de concurrentieverhoudingen optreedt. Ook bij de
structuurpolitiek roept integratie de behoefte op aan een gemeen-
schappelijk beleid en een gecoordineerd optreden.

Wat het sociale beleid betreft, kan eenzelfde onderscheid worden
gemaakt als voor de structuur- en conjunctuurpolitiek. Aan de ene
kant kunnen de konsekwenties worden bezien voor de onderlinge
concurrentieverhouding op de gemeenschappelijke markt; aan de
andere kant is het noodzakelijk, dat de waarde van de nationale
politiek, in dit geval de sociale politiek bij integratie op zich wordt
genomen. Men kan stellen, dat in beginsel elk land vrij dient te
blijven in zijn sociale politiek en in zijn herverdeling van het natio-
nale inkomen.  Elk land behoudt dan de mogelijkheid te handelen
volgens zijn sociaal-ethische inzichten, die berusten op de specifieke
omstandigheden en de geaardheid van de bevolking. Overigens
bestaat er bu integratie een gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden en voor
de sociale konsekwenties van de structuurveranderingen, welke uit
het aanpassingsproces voortvloeien.

„Men mag niet zo blind zijn om te veronderstellen, dat in een
gemeenschappelijke markt geen sociale politiek op internationale
basis zal worden gevoerd. Niet alleen door de steeds groeiende
samenwerking van de werknemersorganisaties, maar ook doordat
er allerlei organen zijn, waar de werknemers door hun vertegen-
woordigers hun wensen kunnen laten propageren". 1 Door de
wisselwerking en groei van gemeenschappelijke belangen kan bij
integratie de sociale politiek niet langer als een nationale aan-
gelegenheid worden bezien.

Trouwens, ook uit concurrentie-oogpunt dienen beperkingen aan
de nationale politiek te worden gesteld. Een herverdeling van het
nationale inkomen en de zorg voor de sociaal behoeftigen betekent
in het algemeen, dat een zekere correctie wordt toegepast op het
prestatiebeginsel door de introductie van het behoeftebeginsel. De
verdeling van de sociale lasten kan bepaalde activiteiten of be-
paalde huishoudingen in een relatief gunstige of ongunstige con-
currentiepositie plaatsen, de arbeidsprestatie thans of in de toe-
komst beinvloeden door bepaalde economische werkzaamheden
meer of minder aantrekkelijk te maken. De verschillen in lonen,
arbeidsvoorwaarden, sociale voorzieningen en lasten, welke een
gevolg zijn van de sociale politiek op nationale basis zijn niet alle
relevant voor de onderlinge concurrentieverhoudingen. De op-
1  A. H. INGENHOUSZ: Sociale aspecten van de Europese integratie, rede voor het

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, 5 oktober 1956.
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heffing echter van de concurrentie-verstorende elementen welke
in deze verschillen schuilen, zal beperkingen stellen aan de natio-
nale sociale politiek bij integratie. De bespreking van de z.g. distor-
sies zal later nog uitvoerig aan de orde komen.

Ten slotte zal ook op monetair gebied de integratie doorwerken.
Voor de verwezenlijking van een vrij verkeer is geen volledige
monetaire integratie met inbegrip van een eenvormig muntstelsel
persd noodzakelijk, mits de deelnemende landen zorgdragen voor
evenwicht op de betalingsbalans en mits de valuta's convertibel
zijn. Bij monetaire integratie zijn deze voorwaarden automatisch
vervuld. Het biedt ook de gemeenschap van deelnemende landen
het perspectief gezamenlijk zorg te dragen voor het evenwicht op
de betalingsbalans met derde landen, voor de stabiliteit van de

munteenheid en voor het toezicht op de geldsomloop. Eveneens
wordt de mogelijkheid geboden andere doeleinden van monetaire
politiek in gemeenschappelijk verband na te streven. Monetaire
integratie betekent echter de instelling van 66n muntstelsel en 66n
centrale bankinstantie, m. a. w., een vergaande overdracht van
nationale bevoegdheden, zodat zij als een sluitstuk van de algehele
integratie mag worden beschouwd. Dit blijkt b.v. uit de instelling
van 66n muntstelsel, waarbij een stringente controle op de nationale
overheidsfinancien en de nationale banken onmisbaar is, wil men
niet het risico lopen, dat geldschepping en inflatoire financieringen
plaatsvinden nu een dergelijke handelwijze niet langer konse-
kwenties medebrengt voor de betalingsbalans van het betreffende
land. Edn en ander neemt niet weg, dat zonder voorlopig een
integratie op monetair gebied toch een vergaande samenwerking
hier geboden blijft. De betekenis van de monetaire politiek voor de
stabiliteit van de munt, de waardevastheid van het geld en voor de
conjuncturele ontwikkeling van het economisch leven houdt een
gezamenlijke inspanning in, wil het beleid resultaat hebben. Op
monetair gebied ontstaat een gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid.

Waar op de gemeenschappelijke markt de verbondenheid van
het economisch leven der partnerlanden slechts kan toenemen,
is het des te meer een vereiste, dat een gemeenschappelijke poli-
tiek wordt gevoerd. Dit geldt met name voor die doelstellingen,
waarvoor het nationaal beleid ontoereikend is. Indien er kans
bestaat, dat de politiek van het ene land de belangen van een
ander schaadt, dient het beleid althans te worden gecourdi-
neerd.

2
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§ 6. De institutionele uormgeuing
Voor de economische benaderingswijze is het van belang na te gaan
of de eerder ontwikkelde doelstellingen van integratie institutioneel
tot hun recht komen. Welke organen worden er geschapen en zijn
deze in staat de verantwoording te dragen voor de doelstellingen
van de integratiepolitiek? De regeling van de concurrentievoor-
waarden en de verreikende taken, die op het gebied van een ge-
meenschappelijke economische politiek voor de gemeenschappe-
lijke organen zijn weggelegd, veronderstellen centrale gezags-
organen. Hieraan moeten voldoende bevoegdheden zijn over-
gedragen ten einde efficient en in gemeenschappelijk belang be-
slissingen te kunnen nemen. Een economische integratie, zonder
politieke integratie, heeft geen reele levenskans. Een politieke uit-
bouw in supra-nationale zin zal moeten voorkomen, dat de ge-
meenschappelijke politiek wordt gedomineerd door machtsfactoren
en €en resultaat is van politieke compromissen, terwijl toch de vele
vraagstukken in Europese geest behoren te worden opgelost,
waartoe alleen een boven de nationale instanties staande autoriteit
in staat is. „Above all, if the two aims of liberalisation and harmo-
nisation ofeconomic growth in the various nations are to be pursued
simultaneously, frequent cases of arbitration will be necessary.
For this purpose, international or supra-national bodies with a broad
measure of authority and discretion will have to be set up." 1
De overdracht van nationale bevoegdheden houdt tevens in, dat
de uitvoerende instanties verantwoordelijk worden gesteld voor
hun beleid tegenover een Europese volksvertegenwoordiging. Een
staatkundige opbouw, volgens de leer van de Trias Politica ver-
onderstelt een Europese regering, een Europees parlement en een
Europees hof.

De instelling van een Sociaal-Economische Raad, waarin het
bedrijfsleven is vertegenwoordigd, zowel werkgevers als werk-
nemers, kan vruchtbaar zijn. Hierdoor wordt de mogelijkheid
geschapen, dat het bedrijfsleven op rechtstreekse wijze aan de
voltooiing der integratie kan deelnemen en zijn stem kan doen
horen. Tevens zal het bedrijfsleven een zekere mede-verantwoorde-
lijkheid te dragen krijgen voor de gang van zaken op de gemeen-
schappelijke markt, een verantwoordelijkheid welke zal leiden tot
begrip en ondersteuning van het beleid, zoals dat door de Europese
uitvoerende instanties zal worden gevoerd. Van de andere kant
zullen deze laatste kunnen profiteren van de deskundigheid en de
ervaring van het bedrijfsleven met betrekking tot sociaal-econo-

1  Rapport I.L.0., blz. 128.
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mische vraagstukken. Vervolgens mag stellig worden verwacht, dat
juist door de geschapen samenwerking van het bedrijfsleven op
Europees niveau begrip voor elkaars problemen zal worden gewekt
zowel tussen de vertegenwoordigers uit de diverse landen als tussen
werknemers en werkgevers.

§  7.   De  karakteristieken van het  begrip integratie

Een omschrijving van de hier geciteerde relevante doelstellingen en
kenmerken van economische integratie zou kunnen luiden:    de
vervlechting van de economieen van een aantal landen tot een
institutionele eenheid van hogere orde met een gemeenschappelijke
markt van goederen, diensten, kapitaal en personen, waarop ver-
antwoorde concurrentievoorwaarden en een gemeenschappelijke
politiek van toepassing zijn, gericht op een economische aan-
wending van de productiekrachten en uiteindelijk op een zo hoog
mogelijke levensstandaard van de bevolkingen.

In deze omschrijving vindt men de volgende kenmerken van
integratie terug:
1. het volledig vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en

personen;
2. een gemeenschappelijk concurrentieregiem;
3. een gemeenschappelijke politiek;
4. supra-nationale instanties.

Met opzet is in deze omschrijving niet naar een onderscheid ge-
zocht tussen economische integratie en gemeenschappelijke markt.
De markt is een wezenlijk en doorgaans kenmerkend deel van de
economische structuur en omgekeerd de economische verhoudingen
zijn bepalend voor de markt. Beide begrippen zullen in het vervolg
door elkaar worden gebruikt, waarbij aan integratie de voorkeur
wordt gegeven, wanneer wordt gesproken over de meer algemene
aspecten, terwijl van gemeenschappelijke markt sprake zal zijn,
als de marktaspecten aan de orde zijn.

In de hier gegeven omschrijving wordt integratie beschouwd als
een uiteindelijk ideaal van internationale samenwerking. Het
ontwikkelingsproces naar deze uiteindelijke toestand, het inte-
greren, kan verschillende tussenliggende stadia bereiken, welke
worden aangeduid als tariefgemeenschap, douanegemeenschap,
douane-unie en economische unie en waarvoor in bijlage I een
aantal definities worden gegeven, waaruit blijkt, dat een econo-
mische unie de toestand van integratie het meest benadert.

Bij de kenmerken van integratie is gesproken van een gemeen-
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schappelijk concurrentieregiem en een gemeenschappelijke politiek.
Daarmede is aangegeven, dat integratie in zijn meest volledige
vorm een samenwerking veronderstelt, welke verder reikt dan een
louter harmonisatie of co6rdinatie.  Met deze laatste termen wordt
in het algemeen een minder vergaande graad van samenwerking
uitgedrukt.

§ 8. De institutionele markteconomie
Uit de voorgaande beschouwingen is duidelijk gebleken, dat
integratie het wezen van de nationale economische orde aangrijpt.
Men kan niet volstaan met de negatieve afbraak van de verkeers-
belemmeringen, maar een positieve opbouw van een economische
orde op Europese basis is nodig ten einde de fundamenten van de
nationale economie te vervangen. Tot nog toe is alleen aangegeven,
dat integratie zou moeten bestaan uit de synthese tussen de ver-
keersvrijheid en gemeenschappelijke leiding aan het economisch
proces. Is voorlopig de integratie beschouwd als een theoretische
denkvorm, waarvoor de mengvorm als uitgangspunt is gekozen,
een beschouwing over de Europese integratie verlangt een nadere
bepaling, waaruit de integratie van Europa zou moeten bestaan,
aangepast aan de Europese verhoudingen. Het gemeenschappelijk
optreden en de co6rdinatie van de politiek vergt niet alleen een
gedeeltelijk prijsgeven van de nationale souvereiniteit, maar werpt
juist het probleem op van de keuze met betrekking tot de op te
bouwen economische structuur. Een Europa in de geest van het
„liberal socialism"  of van het „social liberalism" ?  Er  zal dus nader
moeten worden aangegeven, op welke wijze men zich het func-
tioneren van de geintegreerde economieen voorstelt. Van de leiding,
die men noodzakelijk oordeelt voor de Europese verhoudingen, zal
mede afhangen de taakverdeling tussen het centrale gezag en de
nationale autoriteiten.

Nu valt uiteraard niet te vermijden, dat men bij de bespiege-
lingen  over een op te bouwen economische orde overgaat tot het
beoordelen van de doelstellingen der economische politiek. „Vooral
in het laatste onderdeel - de leer van de economische orde -
handelend over de institutionele verhoudingen in onze economische
samenleving en zo nauw verbonden met de levensovertuiging en de
politieke aspiraties van onze tijd, wordt de econoom geconfronteerd
met een geestelijke wereld, waaraan hijzelf als staatsburger en als
drager van een eigen overtuiging deel heeft". 1 Het is hier niet de
1  p. P. VAN BERKUM: De ontwikkeling in de opvattingen over de verhouding van

economische theorie en economische politiek, maandschrift Economic, novem-
ber/december 1956; blz. 87.
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gelegenheid zich te mengen in de discussie die sedert jaar en dag
gaande is over de vraag, ofde economie een waardevrije wetenschap
is dan wel een normatieve wetenschap, georienteerd op de welvaarts-
economie. Derhalve wordt volstaan met op te merken, dat hoe men
hierover ook moge denken, in een beschouwing over de Europese
integratie het aangeven van de beginselen van economische orde
niet kan worden nagelaten, al betekent dit dan ook het betrekken
van economisch-politieke overwegingen in het betoog.

Een argument tegen het omschrijven van een economische orde
voor Europa, is de onmogelijkheid vooruit te zien, hoe de econo-
mische verhoudingen zich zullen ontwikkelen en welke behoeften
dat zal medebrengen aan institutionele voorzieningen. „Il est 6vi-
dent que, dans les circonstances pr6sentes, il ne parait pas recom-
mandable de procdder d l'ouverture du march6 commun sans
pr6voir une certaine pdriode de transition et sans 6tudier soigneuse-
ment les probl&mes en suspens". 1 Het zal van de data en feitelijke
verhoudingen in de toekomst afhangen, welke economische orde
geeigend is.

Indien niettemin toch enkele beginselen van economische orde
worden aangegeven, is dit louter met het oog op het kritisch beschou-
wen in de volgende hoofdstukken van de integratie in de practijk,
waarmede bewust of onbewust de evolutie naar een bepaalde
Europese orde wordt ingezet.  Meer dan enkele algemene beginselen
kunnen dit echter niet zijn; zij geven een uitgangspunt voor de
beoordeling van het integratieproces.

In de hier reeds eerder uiteengezette conceptie van de mengvorm
kan de orde van het economische leven uitgaan van de prijsvorming
ofvan buitenafworden opgelegd door de overheid. Nu kan al direct
een katholieke visie op dit probleem worden gegeven door met
 'AN BERKUM 2 te zeggen, dat de economische en de algemene
menselijke vrijheid zelf een voornaam deel uitmaakt van de al-
gemene welvaartsgoederen en dat in de vrijheid niet naar willekeur
mag worden ingegrepen. „Voorzover de ordening door middel
van het prijsmechanisme tot een acceptabele uitkomst leidt, behoeft
de overheid niet in te springen. De in het Westen gangbare ziens-
wijze verkiest, caeteris paribus, het prijsmechanisme als ordenend
principe boven de bewuste regeling van boven af." 3 De vraag is

1   J.  J· ABS: L'Allemagne et l'Europe, verschenen in l'Unification 6conomique
de l'Europe door RAYMOND ARON, H. J· ABs e.a., Neuchhtel 1957.

2   P.  P.  VAN BERKuM a.w. in Economie; blz.  104.
3   F. HARTOG: Problemen der Moderne Economische Politiek, Leiden  1953;

biz. 4.
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dus, wanneer het prijsmechanisme niet meer bevredigend werkt.
Het verschijnen tijdens de crisisjaren van KEYNES' „The General
Theory of Employment, Interest and Money" in 1936 heeft het
vertrouwen in het zichzelf regelend economisch stelsel geschokt en
de welvaartseconomie in het centrum van de belangstelling ge-
plaatst. Volgens KEYNES, wiens beschouwingen vooral zijn ge-
schreven voor de crisissituatie in die tijd, kent het economisch
leven steeds een evenwicht ex-post, maar door het hiaat tussen de
voorgenomen investeringen en besparingen impliceert dit geen
evenwicht op basis van volledig gebruik van de productiekrachten,
maar tendeert de opgeroepen spanning naar werkloosheid en
stagnatie. Een actieve overheidsleiding, een full-employment poli-
tiek, zowel structureel als conjunctureel is nodig. KEYNES is VOOr-
stander van indirect ingrijpen door de overheid met behoud van
een zo groot mogelijke vrijheid. Was voor KEYNES het probleem
een tekort aan bestedingen, na de oorlog is de problematiek in een
continu expanderende economic verplaatst naar een te veel aan
bestedingen, waardoor lonen en prijzen onder een inflatoire druk
komen. 1  Op  de  door KEYNEs gelegde grondslagen wordt thans
verder gewerkt met dien verstande dat in plaats van een aan-
moediging van de investeringen wordt getracht de inflatoir werken-
de krachten onder controle te krijgen met besteding beperkende
maatregelen of door opvoering van de besparingen. De overheids-
zorg voor het monetair evenwicht bestaat dus in eerste instantic
uit een prijsevenwicht. Met indirecte middelen, voornamelijk ge-
legen in de monetaire sfeer, kan allereerst worden getracht de
prijzen te stabiliseren; mocht men hierin niet slagen, dan zal
prijsregelend worden opgetreden. Behalve verantwoordelijkheid
voor het evenwicht op korte termijn is de aandacht van de West-
Europese regeringen na de oorlog uitgegaan naar een expansie-
politiek op lange termijn. De doelstellingen van een landbouw-,
transport- en industrialisatiepolitiek worden nagestreefd met
handelspolitieke, monetaire en fiscale middelen en steunmaat-
regelen, die hun invloed uitoefenen op de prijs- en kostenstructuur.

Ook van andere zijde doemen structurele tekortkomingen op.
Zoals reeds eerder is opgemerkt heeft de volledige concurrentie
voor een belangrijk deel plaats gemaakt voor monopolistische
concurrentie-vormen, waarop het eerst de aandacht werd gevestigd
door   CHAMBERLIN 2   en   door  ROBINSON. 3 Marktpartijen  be-
1 Vgl. P. P. VAN BERKUM : Van Keynes tot onze tijd, maandschrift Economie,

november 1957.
2   E. CHAMBERLIN: The Theory of Monopolistic Competition,  1932.
3 J. RoBINsoN: The Economics of Imperfect Competition, 1933.
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invloeden de prijs van het product. Door productdifferentiatie 1
wordt de monopoliepositie versterkt en daarmede beheerst de
monopolist de prijsvorming. Nu kan men van de optimistische
verwachting uitgaan, dat de toenemende ontwikkeling van macht
uit zichzelf bepaalde tegenkrachten verwekt, welke elkaar in even-
wicht kunnen houden en een overheidsoptreden overbodig maken.
Deze conceptie 2 kent in ieder geval aan de staat de rol toe positief
op te treden, de tegenkrachten aan te moedigen waar het machts-
evenwicht ontbreekt. Wanneer de oppositie uitblijft behoudt de
staat zijn taak. Het is echter onwaarschijnlijk, dat een blindelings
proces van machtsevenwicht steeds naar aanvaardbare oplossingen
voert. Een loonsverhoging, resultaat van werkgevers- en werknemers-
machten, kan verkregen worden op de ruggen van derden. Om in
Europese termen te spreken, het integratie-proces gedragen door
het machtevenwicht der nationale staten (indien dit ten minste
aanwezig is) dient niet automatisch het gemeenschappelijk belang.
De overheid is nodig om het economisch proces naar een aan-
vaardbaar machtsevenwicht te leiden.

Bij integratie heeft de Europese overheid allereerst de opdracht
de doelstellingen van integratie waar te maken d.w.z. de levens-
standaard van de bevolking te verhogen en de deelnemende landen
op evenredige wijze in de voordelen van integratie te laten delen.
Dit impliceert, dat alles in het werk dient te worden gesteld om een
volledige bezetting van het productie-apparaat te bereiken en de
arbeidsverdeling binnen het gemeenschappelijk gebied te be-
vorderen.

In de orientering van de activiteiten op het gemeenschappelijk
welzijn is het primair de Europese overheid die voorzover nodig
de krachten leidt naar het gemeenschappelijk doel. De over-
heid als uitvoerende macht komt echter op de laatste plaats. Hier
geldt het beginsel van de subsidiariteit. Dit beginsel stoelt op het
principe van het particuliere initiatief en de vrije werkzaamheid
van het individu, noodzakelijk voor de zelfontplooiing van de
menselijke persoonlijkheid. De ontplooiing van de menselijke per-
soonlijkheid geschiedt eveneens met en door anderen, in groeps-
verband. Ook aan de lagere groepsverbanden dient steeds datgene
te worden overgelaten, wat deze even goed of beter in eigen kring
kunnen vervullen. De tussenkomst van de staat dient zich tot het

1  gl. H. VON STACKELBERG: Grundlagen der Theoretischen Volkswirtschaft-
lehre,  Bern  1948.

2  J. K. GALBRAITH: American Capitalism: The concept ofcountervailingpower,
Boston 1952.
A. A. BERLE: The Twentieth Century Capitalist Revolution, London 1955.
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strikt noodzakelijke te beperken. Zo zal het Europese gezag bij de
uitvoering van zijn taak zoveel mogelijk de zelfstandige werkzaam-
heid van de bij de integratie betrokken staten moeten respecteren,
terwijl de typische opdracht ligt in het harmonisch verzorgen
van het welzijn van alle geledingen.

In dit licht zal ook de verhouding tussen Europees gezag en natio-
nale bevoegdheid moeten worden bezien. Er doet zich hier wel een
zeker dilemma voor. Hoe meer de economische en politieke eenheid
wordt benaderd, des te beter zijn de voorwaarden voor een inter-
nationale arbeidsverdeling, maar des te minder ruimte blijft er
over voor het voeren van een nationale politiek. Niettemin be-
houdt de nationale politiek grote betekenis, omdat elke regering
beter in staat is de eigenaardigheden en voorzieningen van de
nationale economie te beoordelen dan een supra-nationale in-
stantie. Zij voorziet in maatregelen die voor het economisch leven
in eigen land geeigend zijn. Een voorbeeld dat een analoog
geval inhoudt, is de industrialisatiepolitiek door de gemeenten en
de overheid. De gemeenten hebben de mogelijkheid, door het
aanbieden van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, het nationale
industrialisatiebeleid te doorkruisen. Eventueel zou een stopzetten
van de gemeentepolitiek een gevaarlijke stap betekenen in de
richting van centralisme en eenzijdig perfectionisme. Een codrdi-
natie is op zijn plaats, maar moet ruimte laten aan de zelfwerkzaam-
heid van de gemeenten. Hetzelfde geldt bij integratie. Ook hier
kan een gemeenschappelijk optreden op zijn plaats zijn, maar een
Europese bureaucratic moet verre worden gehouden. Waar de
nationale politiek met de doelstellingen van de integratie duidelijk
in strijd komt, zal de goedkeuring van de Europese instanties voor-
waarde moeten zijn, zodat van geval tot geval het beoogde doel kan
worden afgewogen tegen de nadelen, die hieruit voor de gemeen-
schap kunnen voortvloeien. Men dient hierbij te bedenken, dat de
internationale arbeidsverdeling niet het enige doel uitmaakt van
de economische politiek, maar dat deze steeds een keuze inhoudt
tussen verschillende alternatieven.

De tussenkomst van het centrale gezag zal aanzienlijk worden
ingeperkt, indien de deelnemende landen handelen overeenkomstig
de verantwoordelijkheid,  die zij  mede voor het gemeenschappelijk
belang dragen. In een dergelijk geval kan een genoegzame samen-
werking worden bereikt door gemeenschappelijk overleg, wel aan-
geduid als intergouvernementale samenwerking. Dit neemt echter
niet weg, dat bij integratie steeds de institutionele opbouw aan-
wezig moet zijn van Europese gezagsorganen, die ten slotte ver-
antwoordelijk zijn voor het gemene belang van de deelnemende
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landen. Deze organen moeten met voldoende bevoegdheden zijn
toegerust ten einde de voor het gemene belang noodzakelijke samen-
werking desnoods af te dwingen.

Daar is uitgegaan van een voorkeur voor de vrije prijsvorming,
kan een zekere preferentieschaal voor het overheidsoptreden worden
gegeven. Maatregelen, welke het prijsmechanisme intact laten,
komen het eerst in aanmerking. Dit betekent, dat wordt ge-
tracht de deelnemende staten als economische subjecten tot mede-
werking te bewegen. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van globale
middelen, van een indirect optreden voornamelijk in de monetaire
sfeer. Ten einde verstoringen van de vrije prijsvorming van uit de par-
ticuliere sector te voorkomen, worden minimurn-normen inzake de
concurrentie afgesproken; een optreden tegen machtsmisbruik moet
mogelijk zijn. In dat geval kan er reeds sprake zijn van een zeker
ingrijpen in de prijzen. Dit geschiedt eveneens door het opleggen
van heffingen en het toekennen van subsidies met als uiterste middel
de prijsvaststelling. Door de laatste categorieen van maatregelen
echter wordt de prijsstructuur gewijzigd. Met het oog op 66n van de
belangrijkste doelstellingen van integratie, een betere internationale
arbeidsverdeling, zijn reeds bezwaren naar voren gebracht tegen
een willekeurig nationaal ingrijpen in de prijzen. Indien echter een
prijsordening b.v. in tijden van schaarste ofovervloed noodzakelijk
wordt geacht, dient het centrale Europese gezag over voldoende be-
voegdheden te beschikken om tijdens deze exceptionele omstandighe-
den te kunnen ingrijpen, echter zonder de gemeenschappelijke markt
te verstoren. Hiertoe is de kans groot, wanneer de nationale staten
elk voor zich regelend optreden inzake het prijsvormingsproces.

Bij de globale middelen kan derhalve een grote vrijheid worden
gelaten aan de nationale staten tot het voeren van een eigen poli-
tick, mits deze politiek is afgestemd op gemeenschappelijk aanvaarde
doelstellingen en wordt zorggedragen voor een afdoende codrdina-
tie. Een eventuele politiek, die rechtstreeks ingrijpt in de markt-
verhoudingen hoort bii de Europese organen thuis. Hier speelt
het afwegen van nationale en gemeenschappelijke belangen een
rol. Voor de uitvoering van het Europese beleid kunnen de natio-
nale regeringen weliswaar worden ingeschakeld en een bepaalde
vrijheid worden toegestaan, maar de beslissende bevoegdheden
moeten in laatste instantie bij de Gemeenschap liggen. De ge-
meenschappelijke organen dienen te beschikken over de instru-
menten der economische politiek ten einde de verantwoordelijkheid
voor het gemeenschappelijk belang te kunnen dragen voorzover
dat het nationale kader te boven gaat.
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Men zou het bovenstaande als volgt kunnen samenvatten. Inte-
gratie zal voor de Europese landen moeten betekenen de vestiging
van een institutionele markteconomie. Een markteconomie, omdat
het prijsvormingsmechanisme bij uitstek geschikt is een betere
arbeidsverdeling tot stand te brengen. Een markteconomie alleen
is echter niet voldoende. Zij is tevens institutioneel, opdat door
gemeenschappelijke gezagsorganen, belast met de tenuitvoerlegging
van de verdragsbepalingen (gemeenschappelijke politiek) en het
toezicht op de verdragsverplichtingen (minimum normen inzake
de concurrentie e.d.) de markteconomie in de richting van de
overeengekomen doelstellingen wordt geleid.

Het is niet mogelijk aan het begin van de lange weg naar inte-
gratie, welke in de practijk zal moeten worden afgelegd, meer dan
enkele algemene opmerkingen te maken. Deze praktijk zal ons
moeten leren hoe de economische orde aan Europese verhoudingen
kan worden aangepast. „The economics of Western Europe are
mixed systems with varying degrees of governmental economic
control and free enterprise. Hence it is necessary to adopt an eclectic
approach and move along both roads in choosing alternative
technices". 1 Wel moet worden gewaarschuwd tegen het opleggen
van een economische orde van boven af, welke geen ruimte laat
aan de specifieke geaardheid en levensomstandigheden van elke
natie en onherroepelijk leidt naar Europese bureaucratie. Het is
belangrijk, dat naar een evenwicht wordt gezocht tussen enerzijds
de nodige differentiatie, welke recht doet wedervaren aan nationale
verschillen en elk land het zijne geeft en anderzijds de eisen van
het gemeenschappelijk belang, waaraan evenmin tekort mag worden
gedaan.

§  9.  Europese  integratie en wereldeconomie
De vermeende tegenstelling tussen Europese integratie en samen-
werking op wereldwijde basis heeft reeds vele pennen in beweging
gebracht. Op het eerste gezicht is het volkomen logisch, dat de
grotere internationale arbeidsverdeling, die met integratie wordt
beoogd, bij voorkeur geschiedt in een zo ruim mogelijke kring van
landen. Is het niet kortzichtig de integratie tot Europa te beperken,
aangezien de zes landen van Europa wat hun handelsverkeer be-
treft voor 70 % op derde landen blijven aangewezen? Verdient de
internationale samenwerking niet de voorkeur teneinde een econo-
mische blokvorming in de wereld te voorkomen?

Het komt mij voor, dat de tegenstellingen terug te voeren zijn

1 R. F. MIKESELL a.w. ; blz. 80.
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op de verschillende opvattingen, die bij de diverse schrijvers over
integratie hebben post gevat. De neo-liberale visie op integratie,
welke weinig verder reikt dan de afbraak van de handelsbelemme-
ringen, veroorlooft RuPKE te zeggen, dat Europese integratie
slechts afleidt van het doel ener internationale vrijhandel en een
herstel van de convertibiliteit. PERROUX, die zijn hier reeds ge-
citeerde werk geheel aan deze kwestie heeft gewijd schrijft, dat een
geintegreerd Europa geen oplossing biedt, omdat „toute coalition
de nations contient en germe un conflit 6conomique et militaire
des Blocs". 1 Is het echter niet een utopie, te menen dat „1'unique
issue est une politique mondiale et une 6conomie mondiale, celle-ci
organisde par p61es de d6veloppement et non plus par territoires
nationaux"? 1

Deze laatste vraag zal zeker worden beaamd door hen, die van
een meer realistische visie uitgaan en integratie als een vorm van
ver gaande samenwerking en versmelting der economieen opvatten.
In een dergelijke visie biedt de mondiale samenwerking onvoldoende
mogelijkheid de doelstellingen van integratie tot werkelijkheid te
brengen. Dat de internationale samenwerking haar beperkingen
heeft blijkt uit de geringe resultaten van een Internationaal Mone-
tair Fonds, uit de tegenstellingen welke zich in GATT-verband
voordoen tussen geindustrialiseerde en minder-ontwikkelde ge-
bieden, bij de omzetting van de GATT in een „Organisatie voor
samenwerking  op het gebied  van de handel", 2 en voorts  bij  de
verdere afbouw van handelsbeperkingen. De vergeefse pogin-
gen tot een gezamenlijke conjunctuurpolitiek 3 en het uitblijven
van voldoende hulp aan onontwikkelde gebieden tonen aan,
dat men ten aanzien van de internationale samenwerking
niet te hoge verwachtingen mag koesteren. Alleen een beperkte
groep staten met parallelle belangen en nauwe onderlinge betrek-
kingen is in staat de ver reikende bindingen aan te gaan, welke
integratie vergt. Het zijn juist de Europese staten, die als buur-
landen met een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis, in
staat zijn hun kleine markten, waartussen van oudsher reeds

nauwe commerciele bindingen bestaan, aan elkaar te smeden.
Overigens sluit dit niet uit, dat het streven in wereldverband naar
opheffing van de verkeersbelemmeringen, naar convertibiliteit,
naar in het algemeen stabiele en geregelde verhoudingen dient te
worden voortgezet.

1 F. PERRoux: a.w. blz. 629.
2  Zie de besluiten van de 9e Zitting van de Verdragsluitende Partijen 1955.
3  Vgl. National and International Measures for Full Employment, Rapport van

de Verenigde Naties  1949.
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„However, the main point to be made here is simply that Western
Europe needs both intra-European and world trade and that,
consequently, the problem in grappling with integration issues
does not take the form of a choice between two alternatives - a
European and a universal approach - but essentially consists in
finding the best ways of developing these two mutually supplemen-
tary approaches in a harmonious way". 1 De vraag blijft over of
Europese integratie niet op zich in tegenspraak is met een uit-
breiding van de internationale betrekkingen. Duidelijk dient voorop
te staan, dat er in wezen geen onderscheid is tussen de plaats, die
een nationale economie en die een geintegreerde groep van natio-
nale economieen in het internationale verkeer inneemt. Zelfs de
grootte van het marktgebied is niet steeds kenmerkend. Criterium
voor de vermeende tegenspraak is alleen de houding, die hetzij door
een nationale staat, dan wel door een groep van samenwerkende
landen ten opzichte van het internationale verkeer en de mondiale
samenwerking wordt ingenomen, namelijk positief door het be-
vorderen van intensieve betrekkingen met het buitenland, of
negatief door het afsluiten van het economisch leven naar buiten
en het toekennen van preferenties aan de economische subjecten
naar binnen. De integratie van Europa is dus niet perst een
obstakel voor samenwerking in wijder verband, maar kan hier-
toe zelfs een waardevolle bijdrage leveren, hetgeen ook in het
verleden is geschied, getuige de activiteiten die in O.E.E.S.,
K.S.G. en Benelux hebben bijgedragen tot een herstel van de
internationale betrekkingen in het algemeen. Eventuele pogin-
gen te komen tot een verdergaande integratie in Europa zullen
dan ook in het licht van bovenstaand criterium moeten worden
bezien. Het lijkt daarom nuttig op de externe verhoudingen bij
integratie nader in te gaan.

De verwezenlijking van integratie vindt haar afsluiting in een
gemeenschappelijke handelspolitiek en in een gemeenschappelijk
buitentarief ten opzichte van derde landen. Het handhaven van
b.v. verschillende rechten zou betekenen, dat invoer in de gemeen-
schap zal geschieden via het land met de laagste rechten. Het
scheppen van gelijke rechten is dus een voorwaarde, indien het
vrije verkeer op de gemeenschappelijke markt zich ook uitstrekt
tot vanuit derde landen ingevoerde goederen of tot producten

welke uit deze goederen zijn gemaakt. Wat voor de invoerrechten
geldt, is c.q. van toepassing op andere handelspolitieke maat-
regelen als invoerheffingen, kwantitatieve restricties, douaneforma-

1 Aangehaald Rapport van de Raad van Europa; blz. 85.
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liteiten e.d. Zie hetgeen hierover is gezegd in het hoofdstuk over de
vrijhandelszone.

Terwijl de invoer uit de partnerlanden geheel wordt vrijgegeven,
kan de invoer uit derde landen aan beperkingen onderhevig
blijven. Men kan hier spreken van een discriminatie. VERDOORN 1
noemt deze discriminatie passief inzoverre het gemeenschappelijke
tarief ten opzichte van derde landen niet hoger ligt dan het ge-
middelde recht v66r de totstandkoming der douane-unie. Dit is
in ieder geval een eis, welke de GATT aan de vorming van een
douane-unie stelt. In dezelfde gedachtengang zou men van een
actieve discriminatie kunnen spreken, indien het gemeenschappelijke
recht naar buiten het gemiddelde oorspronkelijke recht overschrijdt.

Binnen het kader van de integratie wordt gestreefd naar een
betere arbeidsverdeling, of om in de termen van VINE:R 2 te spreken
naar „trade creation". Alleen als deze „trade creation" geen neven-
effecten heeft, zal integratie de welvaart mondiaal gezien verhogen.
Is de „trade creation" mede veroorzaakt door protectie rondom het
gemeenschappelijk gebied, dan staat tegenover de welvaartsver-
meerdering intern een welvaartsverlies tengevolge van de „trade
deviation" welke in het handelsverkeer met derde landen optreedt.
De discriminerende behandeling in rechten kan er toe leiden, dat
leveranciers uit de gemeenschap, exporteurs in derde landen die
exclusief rechten goedkoper zouden kunnen leveren, van de ge-
meenschappelijke markt verdrijven. Naarmate de discriminerende
behandeling sterker is, zal de „trade deviation" toenemen, waarbij
het onderlinge verkeer in de plaats treedt van de handel met
derde landen. Het netto effect voor de gemeenschap kan nog wel
positief zijn, de welvaartsvermeerdering is in dat geval verkregen
ten koste van de welvaart elders, buiten de gemeenschap dus. Als
zodanig kan er een conflict optreden tussen regionale integratie en
internationale samenwerking. Wil men dit vermijden, dan zal de
handelspolitiek niet sterker protectionistisch mogen zijn dan v66r
integratie het geval was bij de afzonderlijke staten. De derde
landen zullen onder dergelijke omstandigheden medeprofiteren
van de hogere welvaart, welke de gemeenschap door „trade creation"
bereikt.

Ter beoordeling van het verschijnsel der „trade deviation" is van
belang de economische structuur der deelnemende landen. In
Hoofdstuk III A§6 zal nog uitvoerig worden teruggekomen
op de criteria voor „trade creation" en „trade deviation".
Voorlopig mag met een enkele opmerking hierover worden vol-
1 a.w. blz. 63.
2 VINER, The Customs Union Issue, New York 1950.
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staan. Wanneer de economieen gelijk van aard zijn mag wor-
den verwacht, dat de vergroting der onderlinge concurrentie en
rivaliteit zal bijdragen tot een meer rationele arbeidsverdeling.

Bij economieen van gelijke aard bestaat het vooruitzicht, dat een
producent een minder krachtige concurrent binnen de unie en
niet een gelijke of sterkere concurrent buiten de unie verdringt.
Eveneens mag worden verondersteld, dat de gemeenschappelijke
handelspolitiek zal zijn gericht op de vrije invoer van complemen-
taire producten, welke niet binnen de gemeenschap worden voort-

gebracht. Zijn de economieen complementair dan bestaat de kans,
dat een douane-unie de bestaande arbeidsverdeling zal verschuiven
ten koste van de bestaande handelsverbindingen.

Op het eerste gezicht volgt hieruit, dat een aaneensluiting van
Europese landen met hun vrijwel overeenkomstige structuur
gunstig is. De deelname van overzeese gebiedsdelen met daaren-
tegen een voor Europa complementair karakter zal leiden tot een
bevoorrechte positie van deze gebiedsdelen ten opzichte van derde

landen (b.v. tropische producten), waarbij het gebrek   aan   con-

currentie, monopolistische aanbodposities enerzijds en het betalen
van hogere prijzen voor minderwaardige producten door de
Europese afnemers anderzijds ten gevolge zal hebben, zeker in
het geval van beschermende buitentarieven. Een voldoende groot
aantal tot ontwikkeling gebrachte overzeese gebiedsdelen d.w.z.
meerdere leveranciers van dezelfde producten zullen de balans van

de arbeidsverdeling weer in de goede richting doen doorslaan.

Overigens mag niet uit het oog worden verloren, dat de opname
van de overzeese gebiedsdelen in een Europese integratie niet
alleen van economische, maar ook van grote politieke betekenis
is. Het tot ontwikkeling brengen van Afrika, het scheppen van
vaste relaties met de leveranciers van grondstoffen en tropische

producten, geeft aan de welvaart van Europa ook in verband met
de afzet van industriele producten een stabiliteit, die een zelf-
standige waarde heeft naast de internationale arbeidsverdeling,
welke laatste door machtselementen en wisselvalligheden kan
worden verstoord en waaraan dientengevolge geen absoluut
karakter mag worden toegeschreven.

Tegenover de „trade deviation" ontstaat binnen de gemeenschap-
pelijke markt een beter handelspatroon en een meer effectieve ar-
beidsverdeling dan mogelijk was tussen de oorspronkelijk nationaal
afgeschermde markten. Indien de doelstellingen van de gemeen-
schappelijke markt worden bereikt en hieruit een hogere welvaart
voor de gemeenschap resulteert, zal het onderlinge handelsverkeer
toenemen: „trade creation". De winst welke de gemeenschappelijke
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markt oplevert zal des te groter zijn naarmate het marktgebied
uitgebreider is. Een groot marktgebied zal niet alleen de interne
arbeidsverdeling bevorderen, maar tegelijkertijd de effecten van de
„trade deviation" kunnen compenseren.

Geconcludeerd kan worden, dat de gunstige effecten van inte-
gratie niet zonder meer kunnen worden venvacht. Wil de integratie
tot de welvaart der deelnemende landen bijdragen dan zal aan
twee voorwaarden moeten worden voldaan:
1. geen protectionistisch buitentarief;
2. een ruime markt van gelijksoortige economieen.

Ik ben het eens met FRANKEN, 1 dat „het eindresultaat van de
verschuivingen in het handelspatroon niet met enige nauwkeurig-
heid is te voorzien". Het valt nochtans te betwijfelen of, zoals
FRANKEN meent, de „trade creation" zich eerst op lange termijn en
de „trade deviation"  zich  van de aanvang af zal doen gelden.  De
geleidelijke afbraak van de binnentarieven en andere handelsbelem-
meringen zal gelijktijdig een prikkel inhouden tot vergroting van het
onderlinge handelsverkeer. Het zal het integratieproces zeer ten
goede komen, indien de afl)raak van de binnentarieven en de instel-
ling van het buitentariefeen gelijktijdig verloop hebben en de effec-
ten van „trade creation" en „trade deviation" parallel verlopen.

De geintegreerde groep landen i.c. Europa kan een waardevolle
bijdrage leveren tot oplossing van de internationale vraagstukken.
Voorwaarde hiertoe is echter, dat een Europese gemeenschap niet
in autarkische richting gaat. Een expansie in Europa komt de inter-
nationale conjunctuur ten goede. Machtsfactoren spelen in het
economische leven een steeds belangrijker rol; ook hier kan de
economische en politieke eenheid van Europa een stabiliserende
invloed uitoefenen en een bijdrage leveren tot een liberalisatie en
verruiming van het internationale handelsverkeer. Dit neemt niet
weg, dat een Europese integratie in de eerste plaats als een Europees
belang zal worden opgevat. In zoverre heeft PERROUX gelijk, dat
van politiek standpunt uit bij integratie de tegenstellingen niet
zullen verminderen, maar zullen verschuiven van nationale naar
groepsgewijze tegenstellingen. De internationale vraagstukken
blijven naast partiele integratie onverminderd om een oplossing
vragen.

§ 10. De belangen bij integratie
Tot slot van de beschouwingen over integratie is het interessant na i
te gaan, of integratie steeds in het belang van alle

deelnemende  
1  N. FRANKEN: Het Gemeenschappelijk Europese Tarief, E.S.B. 13 maart 1957.
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landen afzonderlijk is en in hoeverre bij integratie bepaalde
belangentegenstellingen aan de dag treden. In de voorgaande
beschouwingswijze is integratie voorgesteld als een in het licht van
de totaliteit meest ideale vorm van samenwerking. Het gemene

' belang, dat bij integratie voorop komt te staan, zou het verzorgen
I van het nationale belang impliceren. Dit uitgangspunt is alleszins

logisch, omdat de voordelen van integratie, zoals een betere
arbeidsverdeling, gemeenschappelijke expansiemogelijkheden bij
stabiele verhoudingen, van algemene aard zijn. Overigens blijkt
uit de instemming van de deelnemende landen de integratie nader-
bij te brengen, dat zij de gemeenschappelijke doelstellingen met het
nationale belang verenigbaar achten. Dit hoeft echter niet te be-
tekenen, dat de voor- en nadelen in gelijke mate over de decl-
nemende landen worden verdeeld.

Indien we voorlopig vasthouden aan het idee, dat het gemene
belang bij integratie praevaleert - deze werkmethode kan enig
licht doen schijnen op de afwijkingen van integratie in de practijk,
welke later aan de orde komen - dan kan onmiddellijk worden
opgemerkt, dat het gemene belang velerlei schakeringen toelaat,
welke bepalend zijn voor de mate, waarin het afzonderlijke natio-
nale belang tot zijn recht komt. Voorts is de basis, waarop de
nationale belangen elkaar moeten vinden, niet een te voren
vaststaand gegeven. Er is dus een zekere speelruimte, welke recht
kan doen wedervaren aan de verschillende opvattingen en belangen
der deelnemende partijen.

De belangentegenstellingen, welke bij integratie aan de dag
treden, kunnen naar hun oorzaak worden onderscheiden in tegen-
stellingen, welke aan integratie van gebieden met uiteenlopende
structuur inhaerent zijn en tegenstellingen, welke zich tijdens de
overgangsperiode voordoen tengevolge van de aanpassing. De
eerste groep is van blijvende, de laatste van voorbijgaande aard.

Richten we onze aandacht op de eerste categorie van be-
langentegenstellingen, dan zijn hier twee aanverwante vraag-
stukken te noemen, n.1. de „infant industry" en de minder ont-
wikkelde gebieden.

De vestiging van economisch verantwoorde industrieen kan
worden bemoeilijkt door de aanwezigheid van reeds bestaande
industrieen met een voorsprong op het gebied van ervaring, tech-
niek, afzetmarkten, geschoolde arbeidskrachten, enz. Op de gemeen-
schappelijke markt is het niet zonder meer mogelijk de „infant
industry" een tijdelijke opvoedende bescherming te geven. Dit is
een handicap voor gebieden met een industriele achterstand of wel
voor landen met een relatief grote bevolkingsaanwas, zoals b.v.
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Nederland. Nu is een volledig gebruik van de productieve krachten
in de gemeenschap een gezamenlijk belang. De inschakeling hier-
van op economisch verantwoorde wijze brengt een herorientatie
van de arbeidsverdeling met zich mede. Een bescherming van
nieuw te vestigen ofjonge industrieen vindt evenwel rechtvaardiging
in de tijdelijke beperktheid, aannemende dat kostenverlagingen
de protectie op den duur overbodig maken.
i Het is eigenlijk hetzelfde probleem, dat zich in ruimer verband
voordoet met betrekking tot de onderontwikkelde gebieden. Ook
hier is een opvoedende bescherming nodig om deze gebieden tot
ontwikkeling te brengen. Dit probleem doet zich in het bizonder
voor in de landen van Zuid-Europa. In het reeds geciteerde rapport
van de I.L.O. wordt door de groep experts nader op deze aange-
legenheid ingegaan. De onderontwikkelde gebieden hebben een
achterstand op het gebied van de industrialisatie, omdat het kapi-
taal ontbreekt deze gebieden open te leggen en de faciliteiten te
verlenen, die voor vestiging van industrieen onmisbaar zijn. „There
seems to be a clear tendency for new industrial investments to
cluster in areas where some industry already exists." 1 Aanwezig
zijn een geschoolde arbeidsbevolking, industriele faciliteiten als
banken, training- en adviesbureaux, toeleveringsbedrijven, terwijl
de verbindingsmiddelen beter zijn ontwikkeld. „Having regard to
the nature of the obstacles to industrial development in large
areas of southern Europe there is, in our view, a risk that under
the ordinary mechanism of free trade the present unproductive
structure of these areas might tend to be perpetuated." 2

In het geval van de onderontwikkelde gebieden zou evenals bij de
„infant industry" kunnen worden gesproken van een oneigenlijk of
quasi belangenconflict. Het is zowel een regionaal als een Europees
belang, dat de achtergebleven gebieden van Europa tot ontwikke-
ling worden gebracht. De goedkope arbeidsreserve, die hier aan-
wezig is, wordt eveneens ten nutte van de Europese gemeenschap
aangewend.

Daar de voornaamste oorzaak van het achterblijven van deze
gebieden is gelegen in een tekort aan investeringen, moet de op-
lossing niet worden gezocht in protectie, maar in een aanmoediging
van de investeringen. Een investeringsbank, zoals in het E.E.G.-
verdrag is voorzien kan daartoe bijdragen.

De tweede groep van tegenstellingen, welke optreedt tijdens het
integratieproces, kan een gevolg zijn van de geleidelijke instel-
1 Rapport I.L.0., blz. 16.
2 Rapport I.L.0., blz. 19.

3
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ling van de gemeenschappelijke markt voor goederen, diensten,
kapitaal en personen, waarvan de konsekwenties voor de decl-
nemende landen achtereenvolgens zullen worden besproken.

Het opgeven van de protectie kan voor een land een verslechte-
ring van de ruilvoet met zich medebrengen. Bekend is, dat door
het opwerpen van handelsbelemmeringen de ruilvoet kan worden
verbeterd. Door het heffen van invoerrechten wordt de invoer
tegengegaan, het verkrijgen van deviezen voor het buitenland
bemoeilijkt. Op deze wijze kan een gunstige wisselkoersverhouding
worden verkregen, mits de vraag- en aanbodelasticiteiten aan be-
paalde voonvaarden voldoen. Overigens gaan niet zelden de effec-
ten geheel of gedeeltelijk teniet, omdat ook het buitenland tot het
heffen van wederkerige rechten zal overgaan. Ten gevolge van het
prijsgeven van protectie verliest niettemin het betreffende land of
verliezen bepaalde inkomensgroepen de voordelen van de ruil-    I
voetverbetering.

Een ander motief voor protectie is gelegen in het argument der
„increasing returns".   In het prae-advies van VERDOORN  1   Wordt

op dit argument nader ingegaan. Het optreden van „increasing
returns" of anders gezegd van dalende grenskosten kan aanleiding
geven tot het voeren van een uitgesproken protectionistische poli-
tiek.    Gesteld,    een land heeft twee bedrijfstakken: landbouw   en
industrie. In de landbouw wordt met toenemende grenskosten
gewerkt, indien de productie zich uitbreidt; in de industrie met
dalende grenskosten. Laat nu het comparatieve voordeel ten
gunste van de landbouw uitvallen. Onder een regiem van vrij-
handel zullen de productiefactoren zich dan meer en meer op de
landbouw gaan richten, terwijl de industriele producten worden
ingevoerd. Het gevolg is echter, dat in beide bedrijfstakken de
grenskosten toenemen, zodat al naar mate het proces van speciali-
satie der productiefactoren op de landbouw voortgang vindt, vrij-
handel tot gevolg heeft, dat in beide bedrijfstakken het rendement
per eenheid productiefactor hoe langer hoe geringer wordt. Alleen
een beschermend recht ten behoeve van de industrie met haar
dalende grenskosten biedt hier een oplossing.

De vraag is echter, of het optreden van een dergelijke situatie
waarschijnlijk is. Dit is voor Nederland van belang, omdat een
zekere specialisatie op de land- en tuinbouw binnen de gemeen-
schappelijke markt niet is uitgesloten, al zij hier direct opgemerkt,
dat wegens de groeiende beroepsbevolking het onwaarschijnlijk is,
dat een verschuiving van productiefactoren van de industrie naar de

1  Uitgebracht voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 1952.
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landbouw plaats vindt. HABERLER 1 en T/INER 2 zon van mening,
dat de invloed van afnemende grenskosten op de buitenlandse
handel is te verwaarlozen. Geheel anders denkt  ERDOORN hier-
over. Aan het argument der afnemende grenskosten meent hij een
belangrijke betekenis te moeten toekennen, vooral als deze op de
lange duur wordt bekeken. Men Zal  ERDOORN moeten toegeven,
dat de aanwezigheid in de practijk van afnemende grenskosten

 

moeilijk  is te ontkennen. Dat hieruit echter zonder  meer argu-
menten voor protectie  af te leiden zouden  zijn,  gaat  te ver.  Een
beperking van het argument der „increasing returns" is gelegen in
het feit, dat het comparatieve voordeel juist moet zijn gelegen ten
aanzien van een product, dat met toenemende grenskosten wordt
vervaardigd. Het is zeer goed mogelijk, dat integratie een verschui-
ving teweegbrengt naar een productie met „increasing returns" van-
uit een bedrijfstak, welke eveneens met „increasing returns" werkt.
Verder kunnen wellicht de eenmaal  in een bedrijfstak behaalde
voordelen bij een dalende productie behouden blijven, omdat zeker
op  de  lange duur de teruggang in de productie een vermindering van
het aantal bedrijven ten gevolge zal hebben. Aan het argument van
de „increasing returns" mag geen overdreven waarde worden toe-
gekend. Niettemin kunnen ook hier redenen aanwezig zijn tot
belangencontroversen.

Het vrijgeven van het verkeer van kapitaal en personen kan even-
eens tegenstellingen opleveren tussen het algemene en het nationale
belang. Het grensproduct van het kapitaal, dat voor het kapitaal-
exporterende land verloren gaat, kan hoger zijn dan het rendement
in het buitenland verkregen. Bij deze vergelijking spelen met name
een rol het mogelijk ongunstige effect van een monopolistische
beinvloeding der rendementsverhoudingen, de fiscale belasting van
de kapitaalopbrengst ten gunste van het buitenland en het op-
nieuw investeren van het netto-rendement buiten het eigen land.
Daardoor staan de uiteindelijke baten voor het kapitaalexporterend
land allerminst vast.

Ook in de vrijheid van het personenverkeer behoeft het nationaal
belang niet per sd samen te vallen met het algemene belang. Door
het vrije goederen- en dienstenverkeer ontstaat de tendens, dat op
de gemeenschappelijke markt de productiefactoren gelijkelijk
worden beloond. Zekere verschillen zullen echter blijven bestaan;
een land met een grote natuurlijke rijkdom zal een aantrekkings-
kracht uitoefenen op toekomstige immigranten uit minder door de
natuur gezegende landen, waar de arbeidsproductiviteit waar-
1  G. HABERLER: The theory of international trade,  1933; blz. 277 e.v.
2  J. VINER: Studies in the theory of international trade,  1937;  biz. 481.
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schijnlijk lager zal liggen. Indien bij de aan integratie deelnemende
landen gebieden zijn met een structureel bevolkingsoverschot zal
deze tendens nog worden versterkt. De vrije migratie zal een
zekere nivellering met zich mede brengen tussen de „rijkere" en de
„armere" Europese landen, hetgeen voor bepaalde landen een offer
zal betekenen.

De tegenstellingen openbaren zich ook bij het vinden van een
gemeenschappelijke politiek. Aan de structuur- en conjunctuur-
politiek, de handelspolitiek, het monetaire en fiscale beleid zal
inhoud moeten worden gegeven, hetgeen een aanpassing voor de
nationale economieen medebrengt. Voor sommige landen kan dit
een grote verandering van koers betekcnen, voor andere landen zal
de overgang minder ingrijpend  zijn. Veel hangt af van de vraag
voor welke beginselen van economische orde wordt gekozen, al
wordt de uitwerking hiervan voor een overwegend deel bepaald
door de data en de doelstellingen van de economische politiek.
Stuurt men aan op een vrije markteconomie of op een dirigistische
politiek, vrijhandel of protectie, een overwegende invloed van de
overheid  op het gebied  van de landbouw  en het transport  of niet ?
In het algemeen kan men stellen, dat een land met oorspronkelijk
een protectionistische politiek, waar het economisch leven iets
kunstmatigs heeft gekregen, voor de grootste aanpassingen zal
worden geplaatst. Temeer, daar het scheppen van een gemeen-
schappelijke markt waarschijnlijk een einde maakt aan een goed
deel van de nationale protectie. Nu is het moeilijk aan te tonen, dat
het prijsgeven van b.v. een protectionistische en dirigistische
politiek ten nadele is van het betreffende land. De Franse politiek
van bescherming en overheidsbemoeiing mag wellicht tijdelijk een
gunstige werking hebben gehad, men kan zich afvragen of op de
lange duur de Franse economie niet zou zijn verstikt geraakt in de
grote verscheidenheid van voorzieningen en regelingen, zodat ten
slotte een meer vrij economisch systeem ook ten gunste van Frank-
rijk zal werken.

Bij de aanpassing aan de zich wijzigende verhoudingen tijdens de
overgangsperiode zullen in het bizonder de bestaande verschillen
in kosten- en prijspeil tot controversen aanleiding geven. Bij inte-
gratie zullen de wisselkoersen een evenwichtsverhouding moeten
weerspiegelen tussen de bestaande prijsniveaus als waarborg voor
een evenwichtige betalingsbalans. In beginsel is de aanpassing op
twee wijzen denkbaar, n.1. door een wijziging van de wisselkoersen
of door aanpassing van het binnenlands prijspeil. De vraag is, op
welk niveau het evenwicht moet worden afgestemd, d.w.z. door
devaluatie voor een land met een overgewaardeerde munteenheid,
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of revaluatie voor een land met een relatief laag prijsniveau, resp.

door deflatie of infiatie van het binnenlandse prijspeil. Meer dan
een aantal richtlijnen zijn hiervoor niet te geven. Het vaststellen van
wisselkoersen heeft   in de eerste plaats een internationaal aspect:
het algemeen evenwicht op de betalingsbalans is beslissend. De
grootste aanpassing mag dus worden verwacht van landen, welke in
structurele betalingsbalansmoeilijkheden verkeren of zullen komen
te verkeren als gevolg van de werking van de gemeenschappelijke
markt. In de tweede plaats zal de groep als zodanig een even-
wichtige betalingsbalanspositie moeten bezitten ten opzichte van de
rest  van de wereld (dollarprobleem).

Welke middelen zijn te prefereren hangt af van de economische
omstandigheden, de conjunctuur met name en ten slotte ook van de
periode van aanpassing. Een ontwijken van het aanpassingspro-
bleem, waarbij de zaken op hun beloop worden gelaten, schept bij
verschillende muntstelsels betalingsbalansmoeilijkheden of bij 66n
muntstelsel werkloosheid, tenzij de werking van de gemeenschappe-
lijke markt zelf een aanpassing van de prijsniveaus met zich mede-
brengt, een aanpassing wel te verstaan aan het land met het hoogste
prijsniveau, want de weg terug is tegenwoordig practisch niet meer
uitvoerbaar. De aanpassing houdt een offer in ter wille van het
gemeenschappelijk ideaal. Bovenstaande gevallen van controversele
posities zijn met verschillende andere voorbeelden aan te vullen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de toenemende welvaart
voor het geheel niet aan alle landen in gelijke mate zal ten deel
vallen. Er bestaat echter een kans, dat door de deelname aan de
gemeenschappelijke resultaten bepaalde nadelen zullen worden ge-
compenseerd, zodat het resultaat voor het geheel, als voor de af-
zonderlijke landen, positief is. Garanties zijn er niet.

„But in present circumstances when each country will only „join
Europe" if it stands to gain thereby, it would be untrue as well as
utopian to argue that these gains can be guaranteed in the absence
of any systematic policy. 3, 1

Het integratieproces kan niet automatisch op zijn beloop worden
gelaten. Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid moet wor-
den aanvaard voor de effecten van de gemeenschappelijke markt,
voor de voor- en nadelen, die de afzonderlijke landen hiervan
ondervinden. Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor
het belangenevenwicht kan ook bij het bereiken van integratie niet
worden gemist. Ten einde te verzekeren, dat elk land een redelijk

1  „Statement"  door  Af. Byt, Rapport  I.L.0.;  blz.  128.
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aandeel verkrijgt in de resultaten van integratie, zijn een aantal
voorzieningen noodzakelijk, welke kunnen bestaan uit:
1.  ontwikkeling van de achtergebleven gebieden;
2. opvoedende bescherming van economisch verantwoorde in-

dustrieen in streken met structurele werkloosheid;
3. aanvullende hulp bij aanpassingen aan de gewijzigde structuur;
4. het vertragen van het tempo van het integratieproces;
5. toepassing van uitzonderingsclausules;
6. een slechts gedeeltelijke verwezenlijking van integratie.

Indien de voorzieningen slechts ten doel hebben een betere ver-
deling van de resultaten der integratie te bewerkstelligen, behoeven
zij niet in strijd te komen met de doelstellingen van integratie. Dit is
met name het geval bij de activiteiten, genoemd onder de punten
1 tim 3 en in mindere mate met punt 4. Geheel anders ligt de zaak,
indien maatregelen, zoals onder 5 en 6 aangegeven, worden ge-
troffen. In een dergelijk geval worden de doelstellingen van inte-
gratie als zodanig aangetast. De eerstgenoemde voorzieningen ver-
dienen vanzelfsprekend de voorkeur.

Door regeling van het tempo van het integratieproces kunnen ge-
deeltelijk de aanpassingsmoeilijkheden worden opgevangen. Het
betrachten van een zekere geleidelijkheid is geboden om een schoks-
gewijze hervorming der structuur met de onherroepelijk hiermede
gepaard gaande verliezen te voorkomen, alsmede conjunctuurver-
storingen te vermijden. Een zekere soepelheid bij het vrijmaken van
de gemeenschappelijke markt kan gewenst zijn, mits evenwel de
uiteindelijke verwezenlijking van de integratie definitief is vast-
gelegd. Dit om te voorkomen, dat door de landen een afwachtende
houding wordt aangenomen en er in feite niets gebeurt.



HOOFDSTUK II

PLANNEN EN REALISATIES

A. HET BEGIN

Reeds eeuwenlang is de samenwerking in Europa een actueel punt
geweest. De oorspronkelijke idee van een Verenigd Europa wordt
reeds aangetroffen in het Romeinse Keizerrijk en vanaf die tijd
dateert ook de eerste verwerkelijking. De Grieks-Romeinse cultuur
schiep een gemeenschappelijke basis, welke de kiem is van de een-
heid der Europese volkeren. Deze cultuur vormde zich echter tot
een waarlijk Europese cultuur onder de invloed van het christen-
dom. De Engelse geloofsprediker Bonifacius zou men kunnen zien
als een van de belangrijkste grondleggers van integratie in de
historie. Karel de Grote werd de Germaanse opvolger van het
Romeinse Imperium. Door verschillende politieke factoren viel
echter het Heilige Roomse Rijk uiteen. Na de verdeling van het
Rijk was het Friedrich Barbarossa,  die in de  12e eeuw droomde van
een nieuw herstel van het Heilige Roomse Rijk. In de late Middel-
eeuwen en gedurende de Renaissance zien wij daarentegen, dat het
specifieke en nationale karakter der verschillende Europese volkeren
zich ontwikkelt zonder dat echter het saamhorigheidsgevoel in
Europa geheel verloren ging. Steeds deden voorstanders van de
Europese samenwerking van zich horen, zoals Pierre Dubois, kroon-
jurist van de Franse koning Philips de Schone, welke een samengaan
van de Europese landen in een militair en economisch bondgenoot-
schap bepleitte.

In het begin van de  18e eeuw spreken Saint Simon en Augustin
Thierry profetische woorden over een reorganisatie van de Europese
maatschappij en de noodzakelijkheid de Europese volkeren in 66n
politiek lichaam te verenigen met behoud van de nationale zelf-
standigheid. Ook Napoleon stond een verenigd Europa voor ogen.
Het vrijhandelsstreven in de 19e eeuw was gericht op een „natuur-
lijke" wereldorde op economisch en politiek gebied. Adolf Hitler
deed ten slotte met de wapens een poging van Europa een Groot-
Duits Rijk te maken.

Heeft het streven naar samenwerking reeds in de oude historie
weerklank gevonden, toch wordt hiermede thans geheel iets anders
bedoeld dan hetgeen de politici van vroeger voorstonden. De grond-
slagen, welke voor het welslagen van een Europese integratie zijn
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vereist, zijn echter dezelfde gebleven, namelijk de Christelijk-Latijnse
cultuur en de politieke en economische verbondenheid der volkeren.

Niettemin meen ik, dat tijdens de twee wereldoorlogen een zoda-
nige verandering in de maatschappij is opgetreden, dat het goed is
in deze beschouwing niet verder terug te gaan dan de jaren na de
laatste wereldoorlog. Europa kwam uit deze oorlog in de meest
deplorabele toestand te voorschijn. Er was grote schade berok-
kend aan het Europese productie- en distributie-apparaat, voor
een deel vernietigd, voor een deel sterk verouderd en niet op-
gewassen om aan de vraag te voldoen. Het internationale handels-
en betalingsverkeer was sterk ineengeschrompeld en afzetmarkten
waren tijdens de oorlog in andere handen overgegaan. Buitenlandse
investeringen waren verloren gegaan, een groot decl van de handels-
vloot was vernietigd, zodat de inkomsten, die hieruit voortvloeiden,
werden gemist. De wederopbouw van het economische leven in
Europa zou grote inspanningen kosten. Deze opbouw zou alleen
kunnen geschieden door een nauwe samenwerking, waarbij een
einde diende te worden gemaakt aan de verbrokkeling en tegen-
stelling der belangen.

Uit de bittere ervaringvan de laatste wereldoorlog en de gespannen
politieke verhoudingen nadien, zijn de concrete ideeen ontstaan
over de wijze waarop Europa zijn eenheid zou kunnen herstellen.
De gedachten zijn uitgegaan naar nieuwe vormen van samenwer-
king, aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Een herstel van
de voor-oorlogse betrekkingen werd niet opportuun geacht. Wel zou
worden geprofiteerd van de ervaring opgedaan in dejaren tussen de
beide wereldoorlogen. In deze periode gingen de Westerse volks-
huishoudingen in het algemeen over van een vrij economisch stelsel
naar een meer gebonden vrijheid; het was ook een periode van een
bewogen conjuncturele ontwikkeling. Gelijktijdig kwamen nieuwe
ideeen in de economische theorieen naar voren, waarbij vooral de
revolutionaire opvattingen van KEYNES de aandacht vroegen voor
de taak van de Overheid. De grote werkloosheid der dertiger jaren
riep om overheidsoptreden. Ten einde de nationale werkgelegenheid
te vergroten werd het handels- en betalingsverkeer aan nationale
doeleinden ondergeschikt gemaakt. Het systeem van de gouden
standaard werd verlaten, het internationale handelsverkeer werd
beperkt, kortom, ordelijke verhoudingen maakten plaats voor inter-
nationale spanningen en tegenstellingen.

Reeds voor de oorlog zijn vele pogingen in het werk gesteld te
komen tot een vrijer handelsverkeer. Zolang echter het beginsel van
de „most-favoured-nation" i opgeld deed werd de samenwerking
1 Afspraken door handelspartners gemaakt inzake de afbouw van handels-

belernmeringen zijn gelijkelijk op derde Ianden van toepassing.
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tussen staten op basis van wederkerigheid verhinderd. 1 Zozvel de
concenties van Oslo (1930) en Ouchy (1932) als de Haagse con-
venties (1937), waarin een afbouw  van de handelsbelemmeringen
op wederkerigheidsbasis werd voorgestaan tussen de Scandinavische
en de Beneluxlanden, leden schipbreuk op het vasthouden van de
niet deelnemende landen aan het meestbegunstigingsprincipe. Eerst
nadat internationaal een soepeler houding zou worden ingenomen
ten opzichte van het beginsel der wederkerigheid, in het bizonder
wat een vrij handelsgebied en douane-unie betreft, 2 was de weg
geopend tot internationale samenwerking, zoals deze na de oorlog
vorm heeft gekregen in verschillende Europese instellingen.

In dejaren na de tweede wereldoorlog zijn de betrekkingen tussen
de landen nog in intensiteit toegenomen; de talloze middelen van
verkeer hebben hiertoe trouwens volop de gelegenheid gegeven. De
internationale politieke en economische verbondenheid blijkt over-
duidelijk. In dit licht moet dan ook het na-oorlogse streven worden
gezien door samenwerking in organisaties als het Internationale
Monetaire Fonds, de Internationale Bank voor Herstel en Ont-
wikkeling en de Algemene Overeenkomst inzakeTarieven en Handel,
de handels- en betalingsbetrekkingen te herstellen. -.

Deze politieke en economische verbondenheid speelt in het bi-
zonder voor Europa, ondanks de tegenstellingen die zich in de
tweede wereldoorlog ontladen hebben. De overtuiging won veld,
dat de maatschappelijke en politieke verhoudingen Europa ver-
brokkelen en tot ondergang bestemmen. Acties, welke gedeeltelijk
tegen elkaar zijn gericht, zijn noch in het belang van het land zelf,
noch in het belang van Europa. De nationale grenzen vormen een
bedreiging voor de levensvatbaarheid van Europa. Vooral onder
druk van de internationale economische en politieke verhoudingen
is de samenwerking van de Europese volkeren bewerkstelligd. De
Amerikaanse politiek heeft deze ontwikkeling krachtig gestimuleerd.
Een sterk Europa veronderstelt, dat niet alleen een eind wordt ge-
maakt aan nationale verdeeldheid, maar tevens dat de gezamenlijke
belangen in gemeenschappelijk verband worden nagestreefd:  „Een-
dracht maakt macht". Door een samengaan in de politiek wil
Europa, behalve zijn levenskracht, ook zijn blijvende bestaans-
mogelijkheid herwinnen. In het bewustzijn der volkeren van Europa
is gestadig het ideaal van integratie gegroeid. In deze sfeer zijn de
verschillende plannen en instellingen geboren, die de Europese
samenwerking ten doel hebben. -

1 vgl.  INER a.W.
2  De G.A.T.T. laat deze in beginsel toe, mits aan een aantal nader omschreven

voorwaarden wordt voldaan, o.a. een beperkte periode van verwezenlijking
en het omvatten van een substantieel gedeelte van het onderlinge handels-
verkeer. Zie verder blz. 122.
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B. BENELUX

§   1.   De  ervaringen  in  Benelux

De Benelux is het eerste werkelijke resultaat, dat in Europa door
samenwerking werd verkregen. Het geeft een goed beeld van de
problemen en moeilijkheden, welke zich bij het streven naar een
gemeenschappelijke markt voordoen. In tegenstelling met de ver-
dragen van Rome, waar de kaderwetgeving aan de beoogde samen-
werking voorafgaat, is in de Benelux een meer spontane samen-
werking gegroeid en vindt de wettelijke afsluiting op basis van be-
reikte resultaten plaats. Deze resultaten, welke de instelling van een
economische unie tussen de Beneluxlanden benaderen, zijn vooral
opmerkelijk, omdat de intergouvernementele samenwerking nooit
een supra-nationale vorm heeft aangenomen.

De geschiedenis van de Benelux vangt aan in het jaar  1943,  toen
te Londen tussen Belgie en Nederland een monetaire overeenkomst
werd gesloten en de koersverhouding tussen franc en gulden werd
vastgesteld. Van groter belang is 5 september 1944,  de dag waarop
de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen, die zich
toen nog in ballingschap bevonden, de eerste stap tot een econo-
mische unie deden door het sluiten van een douane-overeenkomst. 1
Daarin werd bepaald, dat wederzijds geen invoerrechten zouden
worden geheven en ten opzichte van het buitenland zou worden
voorzien in een gemeenschappelijk tarief, min ofmeer gebaseerd op
een compromis tussen de voor de oorlog bestaande tarieven.

Formeel trad de douane-overeenkomst eerst op 1 januari 1948
in werking. Nadien vonden verschillende conferenties plaats ten
einde de tot stand gekomen douane-unie tot een economische unie 1
uit te breiden. Een belangrijke stap hiertoe werd gezet door het
van kracht worden   van de Voor-Unie   op 15 October   1949.   De
periode, welke hiermede werd ingeluid, zou moeten worden geken-
merkt door de geleidelijke vrijmaking van het wederzijds handels-
verkeer, de stelselmatige courdinatie van de handels- en verkeers-
politiek en door de voorbereiding van een gezamenlijke politiek
t.a.v. met derde landen te sluiten handels- en betalingsovereen-

komsten, om aldus de volledige economische unie te benaderen.
De economische unie zelf zou, behoudens uitzonderingsregelingen,
bestaan uit een volledige vrijheid voor het goederen-, diensten-
kapitaal- en personenverkeer, de courdinatie van de interne sociaal-
economische politiek en de samenwerking in de externe economische
politiek.
1  Zie definities Bijlage I.
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Wat is er thans van deze gemeenschappelijke doelstellingen
terechtgekornen?

Overzien we het resultaat van de Benelux dan stemt dit, ondanks
een gerechtvaardigde critiek welke op verschillende punten naar

i
voren kan worden gebracht, tot voldoening. Het onderlinge  han-
delsverkeer is nagenoeg 1 geheel vrij met uitzondering van de be-
perkingen neergelegd in het landbouwprotocol van 21 october 1950
en een aantal beperkingen, welke het gevolg zijn van o.m. voor-
schriften op sanitair gebied, belemmeringen van technische aard
of welke verband houden  met de volksgezondheid, de goede zeden,
de veiligheid van de staat en de openbare orde.  Het zijn voorname-
lijk de landbouwproducten, waarvoor de vrijheid van het onder-
linge handelsverkeer is beperkt. Het landbouwprotocol heeft echter
niet ongunstig gewerkt voornamelijk door de bepaling dat t.a.v.
die landbouwproducten waarvoor beperkingen zijn aangelegd,
Nederland op de Belgische markt een voorkeursrecht verkrijgt. In
mei 1955 werd een overeenkomst bereikt, waarin werd besloten,
dat in een periode van zevenjaar een harmonisatie van de agrarische
politiek zal worden tot stand gebracht, gepaard gaande met een
geleidelijke vrijmaking van de agrarische handel.

De openstelling van de gemeenschappelijke markt laat een duide-

 

lijke toeneming zien van het onderlinge handelsverkeer, zowel in ab-
solute cijfers als in verhouding tot de totale buitenlandse handel.

Intra-Benelux handel

B.L.E.U. NederlandIn % van de In % van deInvoer uit Invceruit
totale import totale Neder-Nederland Belgia

x mln. gld. x mln. gld.in B.L.E.U. landse import

1938 106 9.0 162 11.5

1948 435 8.3 732 14.7

1949 491 9.3 759 14.4

1950 743 10.1 1437 18.4

1951 1058 11.0 1774 18.3

1952 1232 13.3 1451 17.2

1953 1263 13.8 1556 17.2

1954 1293 13.5 1841 17.0

1955 1430 13.3 2205 18.1

1956 1624 13.1 2666 18.9

Samengesteld uit Benelux Statistische Kwartaalberichten.

1  Ca 97 % in 1956.
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Opmerkelijk is vooral de stijging van de invoer in Nederland van
Belgische producten, die groter is dan de vooruitgang in de invoer
in de B.L.E.U. van Nederlandse goederen. De sterke stijging van de

 
intra-Benelux handel is  niet ten koste gegaan van de buitenlandse

* handel. De Benelux handel met derde landen  nam in de jaren
1948-'56 toe van 9 mrd tot ruim 22 mrd gld.

Wat het personenverkeer betreft is er een betrekkelijke vrijheid,
zonder dat dit aanleiding heeft gegeven tot een groot gebruik van de
bestaande mogelijkheden, ondanks het relatiefhogere loonniveau in
Belgie. Dit is opmerkelijk, omdat de verschillen in de levensom-
standigheden, taal en gewoonten niet ver uiteenlopen. Wel heeft het
tekort aan woongelegenheid remmend gewerkt. Op 7 juni 1956
kwam het Benelux arbeidsverdrag tot stand, dat de hinderpalen,
voornamelijk van formele aard, voor de mobiliteit van arbeids-
krachten wegnam. Dit verdrag, dat de bewegingsvrijheid van de
werknemers in loondienst verzekert, zal niet eerder van kracht zijn,
dan bij de inwerkingtreding van het Verdrag van de Economische
Unie.

Inmiddels is op 20 maart 1957 een Interim-Arbeidsakkoord
ondertekend, dat onmiddellijk in werking is getreden; het voorziet
o.a. in:

a. gelijke behandeling van nationale en andere Benelux onder-
danen wat betreft de arbeidskaart of de arbeidsvergunning;

b. onmiddellijk overleg tussen de Beneluxlanden, indien de tocstand
van de arbeidsmarkt de toepassing van het onder a genoemde
beginsel niet uitvoerbaar maakt.

Over de resultaten van de samenwerking op monetair gebied kan
worden opgemerkt, dat de aanvankelijke debiteurpositie van
Nederland door grote Belgische credieten werd opgelost. Het
herstel van een gedeeltelijke convertibiliteit door de instelling van
de E.B.U. is ten goede gekomen aan de afwikkeling van de tekorten
in het lopende betalingsverkeer. De afwikkeling van de lopende
transacties dreigt een onoverkomelijke moeilijkheid te worden,
indien geen voldoende convertibiliteit der valuta's zou kunnen
worden gehandhaafd.  Op het gebied van het vrije kapitaalverkeer
zijn goede vorderingen gemaakt. Tussen de drie Beneluxlanden is
een accoord bereikt, waarbij vrijheid tot investeren en beleggen is
geopend en het overmaken van kapitalen wordt mogelijk gemaakt.
T.a.v. effecten-transacties in niet-Benelux fondsen zijn beperkingen
aangelegd. Er bestaat vrijwel vrijheid van emissie, met dien ver-
stande dat deze is gebonden aan een voorafgaande goedkeuring,
welke min of meer van formele aard is.
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Deze resultaten werden in Benelux verband niet zonder moeite be-
reikt, hetgeen blijkt uit de omstandigheden, waarin die samen-
werking zich afspeelde. Met name vlak na de oorlog waren er grote
verschillen in de economische omstandigheden der partnerlanden
aan te wijzen, zoals de eerdere bevrijding van Belgie, het behoud
van de Congo, het vrijwel ongeschonden productie-apparaat, de
grote exportmogelijkheden van kapitaalgoederen vanuit Belgie,
tegenover in Nederland herstel eerst  in 1946, grotere  roof en  ver-
woesting en verlies van Indonesie. De vorderingen op het gebied
van de eenwording der Beneluxlanden werden uiteraard mede
bepaald door de algemene economische ontwikkeling der drie
landen. Het is daarom juist te betreuren, dat deze economische
ontwikkeling niet parallel heeft gelopen, maar integendeel span-
ningen opriep, hetgeen in het bizonder moet worden toegeschreven

, aan een gebrek aan courdinatie van de sociaal-economische en
monetaire politiek.  Was in de jaren vlak na de oorlog een dergelijke
coordinatie moeilijk te realiseren wegens de uiteenlopende situaties
in de volkshuishoudingen, nadien heeft men echter te laat aandacht
aan deze problemen geschonken. „De mate van de economische
co8rdinatie, die door een economische unie wordt vereist, is dus
aanzienlijk groter dan de regeringen aanvankelijk bereid waren
toe te geven. Zij beperkt zich geenszins tot de gelijkmaking van
invoerrechten en aan de grens te verrekenen belastingen, maar
strekt zich mede uit tot de handelspolitiek, de deviezenpolitiek, en
via deze tot vrijwel alle belangrijke sektoren, waar de overheid

" 1regelend pleegt in te grijpen.
We zien dan ook dat na de oorlog de douane-unie niet werd

ingevoerd alvorens in het bizonder de Nederlandse Regering een
einde had gemaakt aan tal van overheidsmaatregelen, voorschriften,
regelingen, subsidies, rantsoeneringen, prijscontr61es en andere be-
moeiingen met het economisch leven, welke de nasleep waren van
de oorlogseconomie. Ofschoon er wel degelijk onderling overleg
werd gepleegd, was er geen sprake van het scheppen van Benelux-
organen, uitgerust met verreikende leidinggevende bevoegdheden.
Er bleefgeen andere keuze dan de opheffing van de directe nationale
overheidsbemoeiing ter wille van een vrije Benelex-markt.

Na de inwerkingtreding in 1948 van de douane-overeenkomst is er
1

1 aanvankelijk weinig vooruitgang in het wederzijdse handelsverkeer
p te bespeuren. De inter-Beneluxhandel was aan Nederlandse zijde

nog aan verschillende invoerrestricties onderhevig als gevolg van het

1     F.     A.     G. KEESING: Benelux, Economisch Kwartaaloverzicht      no.     92
A'damsche-Incasso   Bank,   I95 I.
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gebrek aan financiele middelen en de aanwezige zwevende koop-
kracht. De Marshall-hulp bracht de zo gewenste financiele armslag.
Eerst na de opheffing van de belangrijkste contingenteringen nam
het wederzijds handelsverkeer een nieuwe vlucht.

De Korea-hausse dreef de binnenlandse monetaire- en betalings-
balanssituatie in de Beneluxlanden opnieuw uiteen, waarbij Neder-
land in 1951 tot saneringsmaatregelen werd genoopt. Het gevolg
was, dat de ontwikkeling van de Benelux tijdelijk op dood spoor
terecht kwam. Na een zeker evenwichtsherstel bleken de Belgen op
de   Conferentie van Knokke in october 1952 weinig genegen   de
economische unie dichterbij te brengen. Zij zagen in de divergentie
tussen het prijs- en loonpeil een belemmering voor het volledig
realiseren van de Beneluxmarkt.

Het verschil in loon- en prijspeil kan aan een aantal factoren
worden toegeschreven. Allereerst kan worden gewezen op het ver-
schil in prijsontwikkeling gedurende de eerste jaren na de oorlog.
Belgie paste een marktverzadigingspolitiek toe, waardoor het prijs-
en loonpeil in Belgie in sterke mate steeg. In Nederland werd ge-
tracht de overtollige koopkracht te neutraliseren door beheersing
van de lonen en prijzen. Verder is door het verschil in devaluatie-
percentage tijdens de devaluatie in september 1949 de divergentie
tussen het Belgische en Nederlandse prijs- en loonniveau met
ongeveer 20 % toegenomen.

Uitdrukkelijk zij hier vermeld, dat de spanningen niet alle zijn
terug te voeren op de loon- en prijsverschillen. Het aanpassings-

proces aan de Benelux-verhoudingen moest in feite nog beginnen.
In dit verband wijst WEMELSFELDER 1  op het structuurverande-
ringsproces, dat in Belgie plaats vond en dat neerkomt op een ver-
schuiving van de voortbrenging van consumptiegoederen naar de
voortbrenging van investeringsgoederen. Dit ging gepaard met een
disproportionele ontwikkeling in de loonverhoudingen tussen de
consumptiegoederen- en de investeringsgoederen-industrie.

De verschillen in lonen en prijzen werden in Belgie als een ern-
stige concurrentiebedreiging opgevat. Volgens het Benelux-loon-
onderzoek had in october 1953 het loonverschil tussen Nederland en
Belgie in de industriele sector met gemiddeld 54 % het hoogtepunt
bereikt. 2 Lange tijd is gezocht naar een overbrugging van de be-
staande verschillen. Het integratieproces werd hierdoor aanzienlijk

1 getemporiseerd. Ten slotte is gestreefd naar een beperking van de

1 J. WEMELSFELDER: Benelux als voorbeeld van economische aanpassing, E.S.B.,
23 juni 1954.

2 Vgl· Gezamenlijk Verslag der Drie Regeringen aan de Raadgevende Inter-
parlementaire Beneluxraad, Benelux kwartaalbericht No. 2, augustus 1957.
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Nederlandse uitvoer voor de zogenaamde sensibele bedrijfstakken,
waarover tussen de betrokkenen afspraken werden gemaakt. In het
Protocol over de co8rdinatie van de sociaal-economische politiek
werd, in overeenstemming met de practijk, de mogelijkheid geopend
onder catastrophale omstandigheden uitzonderingsmaatregelen te
treffen.

In 1954 en volgende jaren zijn de loonniveaus geleidelijk naar
elkaar toegegroeid. In Nederland stegen de lonen met ca. 27 %,
tegen ca. 20 % in Belgie. In het algemeen worden de thans nog be-
staande verschillen in het loon- en prijsniveau niet als een verstoren-
de factor voor de concurrentieverhoudingen gezien. Het verloop van
het onderlinge handelsverkeer vertoont een sterk gestegen export
van Belgie/Luxemburg naar Nederland, hetgeen kan wijzen op een
verbeterde concurrentiepositie aan Belgische zijde.

Van beide zijden werd steeds erkend, dat niet alleen verschillen
in loonshoogte bepalend zijn voor de concurrentiekracht, maar dat
naast andere kostprijsfactoren in het bizonder de arbeidsproductivi-
teit relevant is. Het was niet zozeer het feit, dat verschillen in loons-
hoogte de concurrentieverhoudingen in het algemeen verstoorden,
maar de moeilijkheden spitsten zich toe in de arbeidsintensieve be-
drijfstakken. In deze sectoren verkreeg Nederland een concurrentie-   '
voordeel.

De ontwikkeling van de Benelux geeft een duidelijk beeld van de ge- 1
varen, welke een gebrekkige co8rdinatie van de sociaal-economische
politiek oplevert. De vrijmaking van het handelsverkeer verliep met
horten en stoten en de ervaring heeft geleerd, dat iedere crisis, ja
zelfs iedere dreiging van een crisis, onmiddellijk zijn terugslag had in
de onderlinge verhouding en dat het vele malen weinig heeft ge-
scheeld, of de liberalisatie werd ongedaan gemaakt.

Wel  werden  er in  1953 een tweetal protocollen getekend,  n.1.  het
reeds genoemde protocol van 24 juli betreffende de harmonisatie
van de economische en sociale politiek en het protocol van 9 decem-
ber met betrekking tot de co6rdinatie van de handelspolitiek. Van
een gemeenschappelijke sociaal-economische politiek is in Benelux
evenwel nog geen sprake. De nationale souvereiniteit wordt niet
prijsgegeven; gestreefd wordt naar een beperkte co6rdinatie van de  j
politiek en het aangeven van gemeenschappelijke doelstellingen.  Bij    -.../-
de behandeling van deze protocollen in de Tweede Kamer, welkp-
eerst in februari 1956 plaats   vond, wees BLAIssE  1   er   op,  dat   de
noodzakelijk geachte aanpassing der economieen nog onvoldoende
had plaats gevonden. Genoemd werden: de harmonisatie   van   de
1 Handelingen Tweede Kamer, Deel III, Zitting 1955-'56; blz. 3652 e.v.
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directe en indirecte belastingen met name de unificatie van de
accijnzen; de harmonisatie van het verkeer; de regeling van de
5-daagse werkweek, de harmonisatie van de sociale lasten en de in-
stellingen van een gemeenschappelijke kartelpolitiek. BLAISSE kwam
tot de conclusie, dat op het gebied van de economische en de sociale
politiek de laatste twee jaren heel weinig was tot stand gekomen en
het gehele Benelux-beleid wel sterk negatief was geweest in zoverre
het voornamelijk gericht is op de vrijmaking van het onderlinge
verkeer.

Een economische unie, waarin men de douanecontrole aan de
binnengrenzen wil afschaffen, vereist unificatie van accijnzen en
andere indirecte belastingen. „The unification of excise duties has
proved to be a very difficult problem for two reasons". 1 In de
eerste plaats bestaan er budgetaire bezwaren tegen een aanpassing,
omdat in Belgie de indirecte belastingen van meer betekenis zijn
dan de directe belastingen, terwijl in Nederland het omgekeerde het
geval is. In de tweede plaats lopen in de landen de consumptie-
gewoonten uiteen en daarmede de sociaal-ethische maatstaven voor
de belastingpolitiek.

Op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek is de
samenwerking meer gevorderd. In 1954 werd een gezamenlijke lijst
van geliberaliseerde goederen bij de O.E.E.S. ingediend, terwijl in
hetzelfde jaar ook een gemeenschappelijke liberalisatielijst ten op-
zichte van de dollarlanden werd samengesteld. Eveneens is een
begin gemaakt met het voeren van gezamenlijke handelsbespre-
kingen met derde landen. Over het algemeen bestaat er een nauw

contact over handelspolitieke aangelegenheden.
De gebrekkige harmonisatie van de politiek in het algemeen is een

gevolg van het ontbreken van bovennationale organen, waaraan
zelfstandige bevoegdheden zijn toegekend. Wel zijn er een aantal in-
stellingen geschapen zoals de Raad van de Economische Unie, een
administratief orgaan met adviserende bevoegdheden. Tussen di-
verse commissies en verschillende takken van diensten, alsmede
tussen de centrale banken wordt veelvuldig overleg gepleegd. De
beslissingen zijn echter aan de drie Regeringen voorbehouden, die
hiertoe veelvuldig bij elkaar komen. Zeker is het gemis gevoeld aan
gemeenschappelijke beleidsorganen. Alleen de wil tot samenwerking
der drie Regeringen heeft in verschillende gevallen het stranden van
de Benelux weten te voorkomen. Een rol heeft hierbij gespeeld de
bereidheid tot medewerken en onderling overleg der bedrijfsgenoten
van in het bizonder die sektoren, waar zich door het gemis aan een
1  J. E. MEADE: Negotiations for Benelux, An Annotated Chronicle 1943-1956,

Princeton 1957.
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voldoende harmonisatie van de politiek zich bepaalde verstoringen
voordeden.

Een stap in de goede richting is gezet bij de overeenkomst,
die    tussen   de drie Regeringen op 5 november  1955 te Brussel  werd

getekend, nopens de instelling van een Raadgevende Interparlemen-
taire Benelux-Raad. Deze Raad, welke uit 49 leden bestaat, komt
minstens eenmaal per jaar bijeen, ten einde over bepaalde aange-
legenheden welke verband houden met de Economische Unie de
Regeringen van advies te dienen.

Het zal inmiddels duidelijk zijn, dat bij de Benelux van inte-
gratie in de zin van een supra-nationale gemeenschap met een
gemeenschappelijke economische en politieke structuur nog geen
sprake is. Toch is de Benelux reeds vergroeid tot een economische
realiteit, welke niet meer kan worden verbroken. Niettemin mag
daarbij niet uit het oog worden verloren, dat de gemeenschappe-
lijke markt nog niet volledig is gerealiseerd. „This is essentially
due to the difficulties in agreeing upon genuine co-ordination of
general economic and related policies". 1

Dit geldt speciaal  t.a.v. de landbouwsector, waar bepaalde  
tegenstellingen in de structuur in het oog springen. Nederland is 1
exporterend op het gebied van de land-, tuinbouw en veeteelt
en heeft steeds een actieve landbouwpolitiek gevolgd, gericht op
concurrerende prijzen op de wereldmarkt; daarentegen heeft
Belgie in het verleden meer het oog gericht op de ontwikkeling
van de industrie, waarbij de eigen landbouw, welke slechts be-
perkte betekenis heeft voor de binnenlandse markt, werd beschermd
tegen overmatige concurrentie uit het buitenland.

Evenwel moet ten gunste van de Benelux worden vastgesteld,
dat opmerkelijke resultaten zijn bereikt zonder dat de jure afstand
is gedaan van de souvereiniteit.  Dat de samenwerking

onver- n 1,mijdelijk gepaard gaat met verlies van de facto souvereiniteit is t ,
vanzelfsprekend. Deze resultaten zijn toe te schrijven aan de goede
samenwerking, welke tussen de drie landen mogelijk was. Een
dergelijk resultaat mag alleen worden verwacht bij een klein
aantal (2 of 3) leden met een analoge economie en gemeenschap-
pelijke belangen.

Indien de balans wordt opgemaakt, kan worden geconstateerd, 7
dat:

1. een nagenoeg vrij goederenverkeer op de Benelux markt aan-
wezig is, met uitzondering van verschillende landbouwpro-
ducten, en een gedeeltelijk vrij kapitaal-, personen- en diensten-
verkeer,

1 Aangehaald Rapport van de Raad van Europa; blz. 51.

4
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2. de binnentarieven zijn afgeschaft en een gemeenschappelijk
buitentarief is opgesteld,

3. een gemeenschappelijke economische politiek en een concurren-
tie-regiem voor de Benelux markt ontbreekt,

4. een gemeenschappelijke handelspolitiek wordt toegepast,
5. het groeiproces is bepaald door de omstandigheden,
6. het onderlinge handelsverkeer relatief sterk is toegenomen,
7. het laatste niet ten koste is gegaan van de externe betrekkingen.

-

Vatten wij de voordelen samen, dan komen deze hierop neer, dat
de vergroting van de binnenlandse markt tot grotere arbeidsver-
deling en specialisatie leidt, terwijl de positie van de drie landen
samen in het internationale economische verkeer sterker is dan
van ieder van deze landen afzonderlijk. 1 Het toegenomen handels-
verkeer in de Benelux bevestigt de meerdere specialisatie. Indien
men de samenstelling van het in- en uitvoer pakket nagaat, kan
worden vastgesteld, dat de volkshuishoudingen der drie landen
een elkaar aanvullende structuur bezitten. Terwijl Nederland
een grote export heeft van landbouwproducten en consumptie-
goederen, is Belgie in het bizonder de leverancier van basispro-
ducten en investeringsgoederen. 2

Dat door een gezamenlijk optreden naar buiten de Benelux een
sterke positie kan innemen, blijkt uit het feit, dat in de totale wereld-
handel  in  1955 de Benelux landen  als 66n geheel beschouwd  de
vierde plaats innamen en wel (met $11.5 mrd) 3 na de Verenigde
Staten   ( $27   mrd), het Verenigd Koninkrijk   ( $1 9  mrd)  en West-
Duitsland   ( 512  mrd). De praktijk evenwel, zoals  bij de onder-
handelingen voor de verdragen met betrekking tot de E.E.G. en
Euratom is gebleken, wijst soms anders uit en gaat nog te vaak
mank aan eensgezindheid.

§ 2. De Economische Unie
Op    3    februari     1958    werd    te   den   Haag de tekst ondertekend      van een viertal overeenkomsten, welke betrekking hebben op de   vorming van een Economische Unie tussen de Benelux-landen.
Het meest omvangrijke document is het Verdrag tot instelling van
de Benelux Economische  Unie,  dat  vorm en inhoud  aan  de

1  M. WEISGLAS : Benelux, Amsterdam 1949.
2   Zie  ook  F.  W.  DIRKEN: „De ontwikkeling  van het handelsverkeer tussen  de

B.L.E.U. en Nederland" E.S.B. 7-4-'54.
3  Memorie van Toelichting Begroting van Economische Zaken 1956-'57

(Kamerstuk 4500).
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Unie geeft. Het zogenaamde Unie-verdrag gaat vergezeld van een
Overgangsovereenkomst, die aangeeft op welke wijze en binnen
welke termijnen de uitzonderingen, die nog op de volledige
Economische Unie bestaan, zullen worden opgeheven.

In een Uitvoeringsprotocol wordt de wijze van uitvoering van
enige bepalingen van het Unie-verdrag en van de Overgangs-
overeenkomst vastgesteld en wel door te verwijzen naar bestaande
accoorden en verdragen welke op deze wijze in de nieuwe vcr-
dragsopzet worden ingepast of door het geven van uitvoerings-
regelingen welke in de plaats van de bestaande accoorden treden.
Als vierde ontwerp is ten slotte een Protocol van Ondertekening
goedgekeurd, waarin een groep van deskundigen de opstelling
wordt opgedragen van gemeenschappelijke uitvoerings- en con-
trolemaatregelen op het gebied van het vervoerwezen.

    De verdragen zijn te beschouwen als een sluitstuk van de samen-
t werking in Benelux-verband. De bereikte resultaten, welke zoals
in voorgaande beschouwingen is gebleken, de Economische Unie
naderbij komen, worden in de verdragen bezegeld en gecodificeerd.
Eveneens worden de wegen en de middelen aangegeven voor een
voltooiing van de samenwerking in de volledige Economische
Unie tussen de drie landen.

Een van de beginselen van de Economische Unie is een vrij
verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten.

Hiertoe zullen de accijnzen, in zoverre dit nog niet is geschied,
worden geunificeerd, terwijl ook de unificatie van de omzetbelasting
is voorgenomen. Het goederenverkeer zal vrij zijn van alle restric-
ties. Binnen een tijdvak van ten hoogste 5 jaren zal een courdinatie
tot stand worden gebracht van de wettelijke en overige publiek-
rechterlijke voorschriften, die een ongerechtvaardigde belemmering
van het vrije verkeer vormen. De bestaande beperkingen op het
gebied van de agrarische handel zullen op grond van het landbouw-
protocol  van 1955 binnen   5   A  7 jaar worden opgeheven.

Het dienstenverkeer zal worden vrijgesteld van alle economische,
financiele of fiscale belemmeringen.

De transportsector is vrij met uitzondering van het grens-
overschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg, waarvoor
overgangsregelingen zijn uitgewerkt. Een groep van deskundigen
zal over de te nemen uitvoerings- en controle-maatregelen advi-
seren. Bij de openbare aanbestedingen is na 3 A 5 jaar elke discri-

minerende behandeling verboden.
De onderdanen van de Benelux-partners genieten dezelfde

behandeling welke geldt voor de eigen onderdanen wat betreft
bewegingsvrijheid, verblijf, vestiging en uitoefening van beroeps-



52             PLANNEN EN REALISATIES

werkzaamheden. 1 In een overgangstijd van 5 jaar blijft het mogelijk
op de arbeidsmarkt in te grijpen.

Voor het kapitaalverkeer wordt geen volkomen vrijheid voor-
zien, maar blijft de bestaande toestand voorlopig gehandhaafd.

De Unie brengt verder met zich mede de coordinatie van het
economische, financiele en sociale beleid. Waaruit deze co8rdinatie
zal bestaan wordt in het verdrag niet aangegeven. Wel zullen de
partners er voor waken, dat de concurrentievoorwaarden niet worden
vervalst en zal zo nodig gecourdineerd worden opgetreden tegen
ondernemersafspraken en misbruik van economische macht. Op
monetair gebied vindt overleg plaats in de Monetaire Commissie.
Behalve dat de wisselkoersen alleen in wederzijds overleg mogen
worden gewijzigd, blijft elk land autonoom op monetair gebied, zowel
wat betreft de verantwoordelijkheid voor het monetaire evenwicht
als de zorg voor het betalingsbalansevenwicht.  Er is dus geen mone-
taire unie geschapen. De courdinatie van het beleid kan zich verder
uitstrekken tot het gebied van de investeringen, het landbouw-
en sociale beleid en de samenwerking tussen de zeehavens, zonder
dat deze coBrdinatie nader is omschreven. Op het gebied van de
handelspolitiek zal gemeenschappelijk naar buiten worden opge-
treden ook wat de met de buitenlandse handel verband houdende
betalingen betreft. Gemeenschappelijke tarieven en contingenten
zijn reeds ingevoerd.

Het opmerkelijke van de institutionele opbouw in Benelux is
het ontbreken van supra-nationale vormen. Het Comitd van Mi-
nisters beslist met unanimiteit. De Interparlementaire Benelux-
raad is alleen raadgevend. Als arbitrage-instantie treedt een College
van Scheidsrechters op. Het Verdrag voorziet verder in een Econo-
mische en Sociale Raad van Advies. Ten slotte is er een Raad van
de Economische Unie, welke tot taak heeft de werkzaamheden
van een aantal Commissies en Bijzondere Commissies te courdi-
neren, de besluiten van het Comit6 van Ministers uit te voeren en
aan het Comit6 van Ministers voorstellen te doen, welke zij nuttig
acht. Bij het Secretariaat-Generaal zijn de administratieve kanten
van de Unie ondergebracht.

De nieuwe situatie, door het E.E.G.-verdrag ingeluid, verandert
de betekenis van de Benelux. In het E.E.G.-verdrag is ruimte gelaten
voor het bestaan en de voltooiing van de samenwerking der drie
lage  landen, mits deze bij de verwezenlijking van de doelstellingen
verder gaat dan de E.E.G. De verhouding E.E.G.-Benelux wordt
niet bepaald door een onderschikking van de een aan de ander,

1  Met uitzondering van medische beroepen, advocaten en notarissen.
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maar de Benelux heeft prioriteit op die gebieden, waar zij de
Gemeenschap bij de integratie voorgaat. De Benelux verliest aan
betekenis, wanneer de doelstellingen van de samenwerking in
het verband der zes landen worden bereikt. De voorsprong die
de Benelux op de E.E.G. voorlopig behoudt strekt ten voordele
van de drie kleine landen.

Een andere kwestie is, of de samenwerking van de Benelux-
landen binnen het raam van de E.E.G. moet worden bevorderd.
Dit zal afhangen van de feitelijke verhoudingen en belangen der
zes landen in de toekomst, die overigens op elk gebied weer anders
kunnen liggen. Het zou voorbarig zijn thans een antwoord op
deze vraag te geven, al zal de reeds bereikte samenwerking tussen
de Benelux-partners ook in de E.E.G. vruchten kunnen afwerpen.

C.S A M E N W E R K I N G I N O.E.E.S.

Belangrijker dan de Benelux is voor Europa als zodanig de samen-

  werking
in breder verband binnen de Organisatie voor Europese

Economische Samenwerking, waartoe de rede van Generaal
MARSHALL Op 5 juni 1947 voor de Harvard University de eerste
stoot heeft gegeven. Nadat MARSHALL in Zijn redevoering een
korte schildering van de deplorabele economische toestand in
Europa heeft gegeven  zegt  hij: „The remedy  lies in breaking  the
vicious circle and restoring the confidence of the European people
in the economic future of their own countries and of Europe as
a whole". De opzet was Europa, waar in 1947 het economisch
levin dreigde ineen te storten, gedurende een beperkte periode
op de been te helpen. Intussen konden nieuwe bronnen worden
aangeboord, die Europa in staat zouden stellen in de toekomst
zijn dollarbalans in evenwicht te brengen.

Tevens stond voor ogen, dat iets meer moest worden gedaan.
Ook Europa zou door een gemeenschappelijke actie zijn bijdrage
tot het herstel moeten leveren. Die idee leefde sterker in de Ameri-
kaanse mentaliteit dan hier in Europa. Het is juist dit laatste aspect,
namelijk de betekenis der Marshall-hulp voor de samenwerking
in Europa, dat de nadere aandacht hier verdient, zonder daarbij
echter het belang van de Marshall-hulp voor het herstel in Europa
en als overbrugging van het nijpend dollar tekort te miskennen.

Van meer belang voor de samenwerking in Europa was het
verlangen van de Amerikanen, dat een organisatie in het leven
werd geroepen, dat als adviescollege een efficient gebruik van de

4 dollarhu ip zou waarborgen. Deze Amerikaanse hulpverlening
kreeg  in   1948 haar belichaming  in de Organisatie voor Europese
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Economische Samenwerking (O.E.E.S.). Hieraan werd deel genomen
door Engeland, Frankrijk, de landen der Benelux en Scandinavie,
Italie, Griekenland, Turkije, Zwitserland, Portugal, IJsland,
Ierland, West-Duitsland en Oostenrijk. Het hoogste orgaan van

4 de  o.E.E.s.  is  de Raad, bestaande uit de Ministers van Buitenlandse

1

Zaken van alle deelnemende landen. De beslissingen worden ge-
. nomen met Unanimiteit van stemmen. Dit stempelt de O.E.E.S.

tot een typisch inter-gouvernementele samenwerking. Verder is er
de „Executive Committee", de „Managing Board", welke zich
speciaal met de Europese Betalingsunie bezighoudt en de „Steering
Board for Trade", met als voornaamste activiteit de liberalisatie. 1
Een kundig secretariaat staat de O.E.E.S. ten dienste.

De taak der O.E.E.S. was op de eerste plaats gelegen in het
voorbereiden van een verdelingsschema voor de dollarhulp. Om
een doelmatig gebruik van deze hulp te bewerkstelligen werden
gemeenschappelijke herstel-programma's opgesteld, gebaseerd op
een zo groot mogelijke samenwerking tussen de in de O.E.E.S. Ver-
tegenwoordigde landen. Daarbij werd de ontwikkeling van het
wederzijds handelsverkeer vooropgesteld. Verwacht werd, dat door

  een versterking van
de wederzijdse economische betrekkingen de

geleidelijke instelling van een Westeuropese Douane Unie zich
zou kunnen voltrekken.   (Vgl.  art.  5  van de Conventie).

1).ric belangrijke resultaten zijn het gevolg geweest van deze
samenwerking in O.E.E.s.-verband, die hierna aan de orde komen.

§   1.   De   Europese   Betalings   Unie

Een van de doelstellingen in art. 4 vermeld is „to achieve as soon
as   possible a multilateral system of payments". Een belangrijke j
stap in de richting van een herstel van het internationale

betalings- verkeer werd gezet door de totstandkoming van de E.B.U. in 1950.
Gecreeerd werd een clearings-instituut, waarbinnen onderlinge
schulden en vorderingen konden worden verrekend en waarbij i
tevens credieten werden verstrekt aan die landen, welke met be-
talingsbalans-tekorten hadden te kampen. Op deze wijze werd een
vrije, hoewel beperkte, onderlinge inwisselbaarheid van de Europese
valuta tot stand gebracht. Algemene convertibiliteit werd wegens
het dollartekort niet mogelijk geacht.

Het principe had overeenkomst met dat van het Internationale
Monetaire Fonds, waar vorderingen en schulden multilateraal
1 Zie O.E.E.S. at work for Europe, uitgave van de O.E.E.S., Parijs 1957,

en o.a. TY. DIEBOLD Jr.: Trade and Payments in Western Europe, A study in
economic Cooperation 1947-1951, New York 1952.
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worden verrekend. De E.B.U. verleende daarenboven crediet tot
2 60 % van een quote, welke was vastgesteld op basis van de handels-
balansen  in 1948. Maandelijks vond verrekening plaats, waarbij
debiteuren  tot   1 0  %   van hun quota  vrij over crediet konden  be-
schikken, terwijl indien dit percentage werd overschreden, toe-
nemende betaling in goud moest plaatsvinden, te beginnen met
20  %     en vervolgens eindigend    met    80  %. De crediteur-naties
daarentegen verleenden weliswaar de eerste 20 % van hun quota
vrij crediet, doch ontvingen daarna 50 % in goud. In doorsnee
werd aan elkaar 60 % crediet verleend, terwijl voor 40 %  in goud
werd uitbetaald of moest worden bijgepast. De elkaar toegestane
crediet-marges, ten bedrage van een maximum van 2.4 milliard
dollar, kwamen een heel eind tegemoet aan het gebrek aan mone-
taire reserves.

Een opmerkelijke verbetering in het wederzijdse handels- en
1betalingsverkeer werd via de instelling van de E.B.U. bereikt, omdat
#het bilaterale verkeer nu kon worden vervangen door een multi-
Ilateraal betalingssysteem. Deviezenoverschotten in het ene land
verdiend, konden worden gebruikt voor betalingen van importen
uit een derde land. Het probleem om met elk land in evenwicht

te blijven, wat ten gevolge had, dat een bilateraal verkeer op zeer
laag niveau tot stand kwam, was door de E.B.U. goeddeels opgelost.
Elk aan de E.B.U. deelnemend land had dus nu alleen maar te
zorgen,  dat zijn debet- of creditpositie bij dit instituut binnen de
perken bleef.

Aan dit laatste is echter niet geheel de hand gehouden. Terwijl
de onderlinge credietverlening slechts ten doel had een tijdelijke

  onevenwichtigheid in
de betalingsbalans op te vangen, bleek dat

de uitstaande credieten een blijvend karakter verkregen. Zij werden
aangewend voor de financiering van structurele betalingsbalans-
tekorten, zonder dat de crediet-ontvangende landen voldoende orde
op eigen zaken stelden.

Op grond van deze bezwaren zijn op 1 juli 1954 belangrijke
wijzigingen in het systeem van de E.B.U. aangebracht. Daarbij zijn
allereerst een aantal credieten afgelost, terwijl verder nieuwe
normen zijn gevonden voor de wederzijdse credietverlening. Bij
deze besprekingen werd tevens de wens te kennen gegeven, dat
de verlenging van de E.B.U. met een jaar, voor de laatste keer zou
geschieden. Het overgrote deel der landen was namelijk van
mening, dat het streven naar convertibiliteit in ruimer verband de
voorkeur verdiende. Dit is echter niet geschied, omdat de invoering
van convertibiliteit een jaar later niet opportuun was. Wel werd
bepaald,  dat met ingang van 1 juli 1955 de verrekening van saldi
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werd gebracht op 75 % in contanten en 25 % in crediet, waarmede
de convertibiliteit een stap naderbij werd gebracht. Tevens werd

1 medio  1955
het European Monetary Agreement  (E.M.A.)  gesloten.

C In geval van opheffing van de E.B.U. werd voorzien in een multi-
lateraal verrekeningssysteem en in een Europees Fonds, waaruit
credieten aan O.E.E.s.-landen konden worden gegeven, die in een
gedeeltelijk „convertibel Europa" in tijdelijke betalingsbalans-
moeilijkheden zouden geraken.

§ 2. De liberalisatie uan het uerkeer
Het tweede belangrijke resultaat van de samenwerking in de
O.E.E.S. is de liberalisatie van het ruilverkeer. Het streven naar
vrijer ruilverkeer vond in de O.E.E.S. weerklank en zo werd op
het einde van 1949 het besluit genomen tot een gezamenlijke
liberalisatie-politiek om langs  de  weg van opheffing van  iWplEt-

' restricties te komen tot een zo volledig mogelijke vrijheid van ruil.
In het eerste stadium, lopende tot einde 1949, moest  50 %  van
de niet-gouvernementele handel geliberaliseerd zijn. Het tweede
stadium   van   60  % werd bereikt   op 30 october 1950, terwijl   het
derde stadium n.1. 75 % liberalisatie op zijn laatst op 15 augustus
1951 moest zijn bereikt.

Na een lange pauze werd per 1 januari 1956 het verplichte
liberalisatiepercentage op 90 % gebracht, terwijl ieder land op
zijn minst 10 % van zijn nog niet geliberaliseerde handel zou
liberaliseren. Sindsdien is de liberalisatie min of meer vastgelopen.
Een opheffing van de contingenten voor de nog niet geliberaliseerde
posten stootte op toenemende moeilijkheden. Volstaan werd met
een verlenging tot 1 januari 1958 van het besluit tot liberalisatie
van minstens 90 % van de invoer uit de O.E.E.s.-landen en van
ten minste 75 % in de drie categorieen t.w. landbouwproducten,
grondstoffen en industriele producten afzonderlijk. Een 100 %
liberalisatie ligt in de O.E.E.S. in het onbereikbare vlak. De gouverne-
mentele handel onttrekt zich aan de liberalisatie. Bovendien is het
gekozen basisjaar   1948 nog steeds van toepassing, waardoor  alle
nieuwe producten niet meetellen. In feite betekent de verplichte
norm van 90 % slechts een bescheiden gedeelte van het huidige
handelsverkeer.

Een gebrek van de liberalisatiepolitiek in de O.E.E.S. was de
achterdeur, die moest worden opengelaten voor landen

welke met  ernstige betalingsmoeilijkheden te kampen hadden. Niet alle
landen hebben zich dan ook in het verleden aan de liberalisatie-
normen gehouden, hetgeen het geval is geweest met o.a. Duitsland,
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Liberalisatiepercentages

peT I januari I957

Categorie I  Categorie II Categorie III
Landbouw- Grond- Eind- Totaal

produkten stoffen produkten

Duitsland . . . . . . 81,3 99,3 98,2 92,6
Oostenrijk...... 79,4 98,6 87,2 90,3
Benelux . . . . . . . 89,3 99,2 94,4 95,6
Denemarken . . . . . 80,6 98,2 77,5 85,5
Frankrijk . . . . . . 72,9 96,3 71,6 82,3
Ierland . . . . . . . 84,6             97 88,9 90,2
IJsland . . . . . . . 56,5 40,9                15               29
Italia...... 97,5 100 99,2 99,1

Noorwegen . . . . . 81,3 90,9 73,2         78
Portugal . . . . . . 88,2 98,9 91,7 93,7
Zweden. . . . . . . 79,6 100 90,5 92,6
Zwitserland . . . . . 67,8 100 94,1 91,3
Turkije . . . . . . .     -       -        -      -
Ver. Koninkrijk . . . 90,9             99                 90,7           94

Totaal . . . 83,1 97,6 84,2 88,8

GriekenIand . . . . . 100 100           89         95

Bron: Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1956/1957.

Nederland, Engeland en Frankrijk. Het achterblijven van deze
voornaamste handelspartners bij de liberalisatie had een ongunstig
effect op het gehele liberalisatieprogramma.

Belangrijker was echter, dat de tarieven geheel buiten de afspraken
I vielen; de hoge tarieven van enkele landen kunnen eenzelfde rol
' spelen als de kwantitatieve restricties. Van een bizondere tarief-

bescherming heeft Frankrijk profijt getrokken door de instelling
van een compenserend invoerrecht voor bepaalde producten op
het moment, dat deze werden geliberaliseerd. Het effect van een
liberalisatie werd daarmede voor een deel ongedaan gemaakt.
Protesten van de andere landen hebben deze Franse politiek niet
weten te voorkomen. Wel zouden de maatregelen slechts van
tijdelijke aard zijn.

Het herstel van een vrij handelsverkeer is in de O.E.E.S. eenzijdig
gericht geweest op de liberalisatie, hoewel de oorspronkelijke be-
doeling van de Conventie ook was de douane rechten aan te pakken.
Het zijn juist de landen met lage rechten als de Scandinavische
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en Beneluxlanden, welke de liberalisatie niet los wensten te zien
van het tariefprobleem. Deze landen gaven hun laatste bescherming

„
irijs, waartegenover landen  met hoge rechten goeddeels  hun

,
handelsbarri6res in stand hielden. Dat de O.E.E.S. niet tegen het
tariefprobleem is opgewassen heeft verschillende oorzaken.
1  e  O.E.E.S. als intergouvernementele samenwerking  is  niet  in
staat bepaalde nationale weerstanden te overwinnen. Een algehele
vrijhandel in Europa is niet te bereiken, zonder dat bepaalde voor-
zieningen worden getroffen t.o.v. het institutionele kader, waar-
binnen deze vrijhandel zich kan voltrekken. Hieronder is begrepen
een co8rdinatie van de sociaal-economische politiek en een aantal
normen voor de concurrentie. Om dergelijke ingrijpende voor-
zieningen tot stand te brengen was de O.E.E.S. niet de aangewezen
instelling.
. ,Het tariefprobleem is bovendien gebonden aan het meest-
6egunstigingsstelsel. Het GATT verleent hierop alleen een uit-
zondering, indien de vorming van een vrijhandelsgebied of douane-
unie wordt beoogd. Dit maakt in het algemeen de behandeling
in Europees verband van minder ver gaande tariefreducties uiter-
mate moeilijk, speciaal zonder de medewerking van de Verenigde
Staten.

Resultaten zijn ook verkregen bij het opruimen van de be-
lemmeringen inzake de z.g. onzichtbare transacties. „Quant a
l'objet de la libdration, 1'0.E.C.E. a e u l e m6rite...dene pas
n6gliger les transactions invisibles, dont l'importance dans certains
courants d'dchanges intra-europdens n'est gu&re moindre que celle
du commerce visible" . . .1

§  3.   Overige  activiteiten  in de O.E.E.S.

De samenwerking, die binnen de O.E.E.S. is ontstaan, is op zich j
als een winstpunt aan te merken. De Marshall-hulp werd af-
hankelijk gesteld van een samenwerking tussen de Europese landen.
Hoewel de toewijzing der Marshall-hulp geheel in handen bleef
van de Amerikaanse autoriteiten, werden de Europese landen ver-
zocht een verdelingsschema tot stand te brengen. Dit diende te
worden gebaseerd op een zo groot mogelijke cobrdinatie van de
nationale productieplannen en aanwezige productiemogelijkheden.

De werkzaamheden van de O.E.E.S. op dit terrein van de hulp-
verlening zijn ongetwijfeld van grote waarde geweest voor de -
verdere samenwerking in Europa. Een onderzoek werd ingesteld

1 J. A. L'HuILLIER: Thdorie et Pratique de la Cooperation Economique Inter-
nationale, Paris 1957; blz. 265.
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naar het economische beleid der Marshall-landen, waarbij de
landen zich openlijk tegenover elkaar uitspraken over de bestaande
ontwikkeling binnen hun grenzen en overzeese gebiedsdelen. 1 Op
grond van dit onderzoek naar de economie in de verschillende
landen, werden voorstellen gedaan aan de Amerikaanse regering
voor toekenning van de Marshall-hulp. De samenwerking binnen
de o.E. E.s. landen leidde, zoals reeds gezegd, tot de stichting van
de Europese Betalings Unie en tot een gezamenlijke liberalisatie
politiek. Dit had ten gevolge, dat de onderlinge betrekkingen
tussen de betrokken landen toenamen en de O.E.E.S. zich speciaal
ging bezighouden met een analyse van de economische situatie
in de Europese landen, waaronder te verstaan een bestudering
van belangrijke vraagstukken, zoals de liberalisatie van het handels-
verkeer, interne financiele stabiliteit, internationale investeringen
en harmonisatie van de monetaire en sociale politiek in de decl-
nemende landen. Jaarlijks wordt over de economische situatie in
elk land een rapport opgemaakt, waarover een discussie binnen
de o.E.E.s. mogelijk is. Herhaaldelijk hebben de verschillende

"deelnemende landen zich tijdens het zogenaamde „examen,
moeten verantwoorden, inzake de gevolgde politiek, speciaal in
verband met de door hun gevoerde liberalisatie en de stand van
de rekening met de E.B.U.

Ook binnen andere commissies wordt veelvuldig overleg gepleegd.
Het betreft hier zowel verticale commissies, welke bedrijfstak-
gewijze zijn georganiseerd, zoals een commissie voor de land-
bouw, de electriciteit, de kolen, enz. als horizontale commissies,
o.m. voor de buitenlandse handel, de betalingen, de arbeids-
krachten. Hun werkzaamheid heeft veel bijgedragen tot het bijeen-
brengen van studiemateriaal en het verschaffen van inzicht in
mogelijkheden en situaties. Zo is b.v. op het gebied van de land-
bouw een inventaris opgemaakt van de agrarische politiek, toe-
gepast in de verschillende landen. 2 Deze studie zal worden voort-
gezet. De vele studies en rapporten in de O.E.E.S. gemaakt zullen
van grote waarde zijn bij de integratie. De directe resultaten zijn
tot nu toe beperkt gebleven. Op het gebied van de vrije uitwisseling
van arbeidskrachten werd bij voorbeeld afgesproken, dat de onder-

  nemers in principe buitenlandse arbeidskrachten zouden kunnen
aantrekken, wanneer de nationaal beschikbare arbeidskrachten
voor de behoefte niet toereikend zijn. Van betekenis is ook, dat de
ledenlanden zich aan een internationaal onderzoek onderwerpen,
1  Vgl. P. A. BLAIssE: The examination in the O.E.E.C., Road to Recovery, 1954.
2   Les Politiques agricoles en Europe   et en Amerique   du   Nord,   O.E.E.S.,

Parijs   1956.
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met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse
arbeidskrachten.

Op het gebied van de energie zijn verschillende studies onder-
nomen welke hebben geleid tot de oprichting van l'Agence
Europdenne pour l'Energie Nucldaire. Elk land is vrij deel te
nemen aan de projecten, die het interesseren.

De O.E.E.s. heeft een grote activiteit op het gebied van de
productiviteit ontplooit. Studiereizen naar de V.S. en West-
Europa werden georganiseerd. Door oprichting van de European
Productivity Agency is een centraal punt gecreeerd, van waaruit
de productiviteit in West-Europa verder kan worden gestimu-
leerd.

Vermeldenswaard is het werk verricht door de Studiegroep voor
een Europese Douane-Unie. Verder dan de fase van concrete
economische studie hierover kwam men echter niet. In zoverre het
de voorbereiding betreft van een gemeenschappelijke douane-
nomenclatuur en de bepaling van een gemeenschappelijke waarde-
definitie, is het werk voortgezet door de Conseil de Coop6ration
Douani6re, waar men wel tot resultaten is gekomen. Verschillende
landen hebben reeds de ontworpen nomenclatuur overgenomen.
Bij de onderhandelingen over de E.E.G. is de nomenclatuur van
onschatbare betekenis gebleken.

1
Uit  een en ander blijkt,  dat de samenwerking  in  de O.E.E.S. grote

Ivruchten heeft afgeworpen.  „Does the demand for unanimity means
that   it is never possible to arrive   at a common policy?" vraagt
oud-minister STIKKER zich af. „In my opinion the contrary has
been proved." 1 Toch zijn er een aantal tekortkomingen te con-
stateren welke inhaerent zijn aan de vorm, waarin in de O.E.E.S.
wordt samengewerkt. Zolang elk land zijn eigen souvereiniteit
blijft behouden, kunnen er alleen besluiten worden genomen met
eenparigheid van stemmen. Het is een uitvloeisel van het feit,
dat elk land alleen voor de welvaart in eigen land verant-
woordelijk blijft. Zo gauw een van de landen zich ware offers moet
getroosten dreigt de samenwerking op te houden. Men kan hier
slechts spreken van een gemeenschappelijke interesse welke moei-
zaam verder gaat dan de grootste gemene deler van de nationale
belangen. Van integratie is hier geen sprake, hoogstens van  co6rdinatie. Het is daarom opmerkelijk, dat de samenwerking in ,
de o.E.E.s. vruchtbare resultaten heeft opgeleverd. In de tien jaren
van haar bestaan is een daadwerkelijke bijdrage gegeven aan het
1   D.  U.  STIKKER:  O.E.E.C., a Great Factor in European Co-operation,  Road

to Recovery, 1954; blz. 64.
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herstel en de expansie van de Europe economie, waarmede de
grondslag is gelegd voor verdere integratie plannen.

D. HET TRANSPORT

Met de O.E.E.S. verwant is de samenwerking welke op ministerieel
niveau werd tot stand gebracht op het gebied van het trans-
port.

De transportsector vertegenwoordigt een van de oudste gebieden,
' waar de Europese samenwerking met succes is toegepast. In her-
innering wordt gebracht de Rijnvaartactes van Mainz (1831) en
Mannheim   (1868). Door internationale overeenkomsten  werd   de
 Rijn tot een Europese rivier gemaakt: vrije vaart voor alle vlaggen
alsmede vrijheid van bevrachting, laden en lossen. De vrije scheep-
vaart op de Rijn is een typisch voorbeeld van integratie-problema-
tiek  zoals  in het eerste hoofdstuk uiteengezet.   In  de   19e  eeuw
werd volstaan  met een vrije vervoermarkt voor de Rijn te scheppen,
passend in het algehele vrijheidstreven. In de periode 1930-40
leidt deze vrijheid tot toenemende moeilijkheden en verstoringen
van het verkeer. De Staat gaat zich dan intensief met het vervoer
bemoeien. Er ontstaat een tegenstelling tussen de verdrags-
rechterlijke vrijheid bij de internationale Rijnvaart en de nationale
marktordening. „Sommige staten hebben daarbij alleen oog voor
de vraag hoe men het bestaan van het internationale recht dienst-
baar kan maken aan de eigen nationale doeleinden". 1 Duidelijk
geeft dit de noodzaak weer van een coardinatie van het nationale
vervoerbeleid, van de verwerkelijking van een Europees transport-
bestel, passend in het kader van de Europese politiek-economische
situatie.

Ook tussen de nationale spoorwegen werd reeds vroegtijdig
samengewerkt met name op technisch gebied (b.v. spoorbreedte)
en ter bevordering van het grensoverschrijdend verkeer. De
Europese samenwerking vond zijn uitdrukking in talrijke ver-
dragen en organisaties. De samenwerking op het gebied van het
weg- en luchtvaartverkeer dateert van deze eeuw.

Hoe   is   nu de samenwerking   na de oorlog verlopen ?
Na de tweede wereldoorlog werd de European Central Inland

Transport Organisation (E.C.I.T. O.) geschapen, bedoeld als een tijde-

1 H. C. KUILER: „Enige aspecten van Europees Verkeer"; Openbare les,
Utrecht  1955.

2 Voor een meer uitvoerig overzicht zie „Die Europaische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Verkehrs", Institut fur Europaische Politik und Wirt-
schaft., Frankfurt a/Main 1955.
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lijke organisatie, om door een gezamenlijke krachtsinspanning de
gevolgen van de oorlog te boven te komen. De resultaten zijn zeer
beperkt gebleven.

In 1947 werden de werkzaamheden overgenomen     door    de
Economic Commission of Europe   (E.C.E.)   die   mei   1947   door  de
Verenigde Naties in het leven werd geroepen en waarbij het Inland
Transport Committee (I.T.c.) werd opgericht, als forum voor ver-
keersproblemen van gemeenschappelijk belang. Er zijn een aantal
overeenkomsten bereikt o.m. betrekking liebbend op douane-in-
spectie, het vrije verkeer voor touringbussen en de groene ver-
zekeringskaart voor automobilisten. De tweespalt in Europa was
een ernstige belemmering voor het bereiken van resultaten in de I.T.C.
Inmiddels was de O.E.E.S. tot stand gekomen en uiteraard werd bij
de Marshall-hulp ook de nodige aandacht aan het verkeer ge-
schonken. Wegens de groeiende behoefte aan een cobrdinerend
orgaan op ministerieel niveau   werd in oktober 1953 ingesteld   de
„Europese Conferentie van Ministers van Verkeer" waaraan met
uitzondering van Ierland en IJsland, de o.E.E.s. landen deelnamen
alsmede Spanje en Joegoslavie. De administratie ervan werd opge-
dragen aan het secretariaat van de O.E.E.S. Het instituut berustte
in zijn opzet en werkwijze geheel op de basis van vrijwilligheid.
De gevallen besluiten worden alleen doorgevoerd in de landen, die
ze hebben aangenomen; het overleg geschiedde in groepen en
commissies van belanghebbenden.

De bedoeling van de conferentie is voornamelijk de voorstellen
van de verschillende Europese organisaties, die op het gebied van
het vervoer bestaan, op ministerieel niveau te behandelen. De voor-
naamste organisaties, die veelal hun oorsprong voor de oorlog
vinden, zijn de „Union Internationale des Chemins de fer" (1922),
gevolgd in 1948 door de „International Road Transport Feder-

ation" de organisatie voor het beroepsvervoer over de weg, en in
1952 door de „Union Internationale de la Navigation fluviale",
welke een aaneensluiting is van de beroepsorganisaties op het
gebied van de West-Europese binnenscheepvaart.

In samenwerking met deze bestaande organisaties zijn op de
Ministerconferenties verschillende vraagstukken aan de orde ge-
weest.  Wat de spoorwegen betreft: de standaardisering van rollend
materiaal, waarvoor zes typen van wagons zijn opgesteld; het toe-
treden van acht landen tot de door Frankrijk en Duitsland opge-
richte wagons-pool: Europ; de electricificering van de spoorwegen;
de oprichting van Eurofima voor de financiering van gestandi-
seerd materiaal; de Trans-Europa Express, welke  in de zomer  van
1957 zijn intrede heeft gedaan.
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Op het gebied van het wegverkeer zijn de resultaten niet groot
geweest; de besprekingen over het nut van Europa-wegen, zoals
deze door de E.c.E. te Gen&ve gepiand zijn, vindt plaats tussen de
direct geinteresseerden, bij voorbeeld  over de verbinding Arnhem-
Emmerik-Oberhausen tussen Duitsland en Nederland. Er is dus
van een Europese aanpak of financiering geen sprake, waaraan
oorspronkelijk wel werd gedacht.

Wat de waterwegen betreft is door de stroomstelsels van Elbe,
Wezer, Eems, Rijn, Maas, Schelde en Seine met de verbindings-
kanalen een Europees net van waterwegen ontstaan. Ten einde
dit net te vervolmaken worden enerzijds een aantal projecten
onderzocht, waarvan b.v. de kanalisatie van de Moezel reeds ter
hand is genomen; anderzijds wordt er naar gestreefd alle vaar-
wegen bevaarbaar te maken voor schepen van het Rijn-Hernetype
met een laadvermogen van ongeveer   1350  ton.

De harmonisering van de nationale en internationale binnen-
scheepvaarttarieven stuit op grote moeilijkheden. De dispariteiten,
welke tussen de vrije internationale vrachttarieven en de nationaal
gereguleerde binnentarieven bestaan, zijn een ernstige hinderpaal
voor overeenstemming.

Hoewel de Conferentie van Ministers van Verkeer een belang-
rijke stimulans is gebleken voor de Europese activiteiten op ver-
voergebied, zijn de resultaten beperkt. Met name kan geen op-
lossing worden bereikt voor vraagstukken als een coordinatie van
de investeringen, harmonisatie van de tarieven, gemeenschappelijke
financiering van Europese projecten, vrijheid van verkeer. In het
bizonder de verschillen in de nationale verkeerspolitiek hebben
hier een rol gespeeld. Het is bekend, dat in het algemeen de op-
bouw van de transporttarieven is afgestemd op een nationale be-
gunstiging ten detrimente van het buitenland. Als voorbeeld gelden
de gebroken tarieven voor het transport van goederen, welke een
nationale grens passeren. De reductie, die wordt gegeven naar
gelang de afstand van het traject, houdt op bij grensoverschrijding,
waarna opnieuw met de hogere begintarieven wordt aangevangen. 1
Verder vertoont de in de verschillende landen gevolgde transport-
politiek grote verschillen. In de meeste landen wordt het transport
dienstbaar gemaakt aan doeleinden van nationale politiek.

Door speciale tarieven worden bepaalde streken of bedrijfs-
sectoren begunstigd. Dit is bij voorbeeld het geval met de Duitse
en Franse spoorwegen, waar de staat opkomt voor de tekorten,
in tegenstelling tot Nederland, waar de spoorwegen op een meer
1 De K.S.G.-landen vormen hierop een uitzondering sinds de instelling van

directe internationale spoorwegtarieven. Zie Hoofdstuk II, G, § 6.
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bedrijfseconomische basis werken. Ook doen zich grote verschillen
voor in de ontwikkeling van de verschillende sectoren van het
transport zoals het weg-, water-, spoor- en luchtverkeer, waartussen
een algemene harmonisatie niet te bereiken is zonder verregaande
tegemoetkomingen en opoffering van nationale standpunten. Het
wekt geen verwondering, dat de Europese Conferentie van Ministers
van Verkeer als intergouvernementele organisatie op basis van vrij-
willigheid niet geeigend was deze vraagstukken tot een oplossing
te brengen. Meer succes heeft de H.A. geboekt met haar vervoer-
politiek, dank zij haar grotere bevoegdheden. Bij de bespreking
van de K.s.G. en van de E.E.G. wordt nog nader op het transport-
vraagstuk teruggekomen.

E. DE RAAD VAN EUROPA

Een  overzicht van de ontwikkeling der integratie is niet compleet
als geen melding zou worden gemaakt van de in 1949 gevormde
Raad van Europa te Straatsburg, waartoe met name de Europese
Beweging op 'het Congres te Den  Haag de stoot heeft gegeven.

De Raad van Europa kent twee organen, een Ministerieel
Comit6, waarin ieder land door een Minister is vertegenwoordigd
en   de Raadgevende Vergadering, bestaande   uit 135 parlements-
leden  van 15 Europese landen. De besluiten  van het Ministerieel
Comitd zijn neergelegd in Europese Conventies of Agreements
(b.v.   de  conventie  voor de rechten  van  de  mens).

De Raadgevende Vergadering is niet meer dan een gespreks-
centrum zonder dat de regeringen kunnen worden gebonden. Het
is een ontmoetingspunt waar verschillende plannen en ideeen aan
de orde werden gesteld met betrekking tot o.m. de ontwikkeling
van overzeese gebiedsdelen, Europese defensie, gemeenschappelijke
investeringen, vorming van een tolunie, landbouw- en verkeers-
integratie, het statuut van de Saar enz. De leden van de nationale
parlementen kunnen in de gedachtenwisseling van elkaars stand-
punten kennis nemen en de meningsvorming over integratie in
West-Europa beinvloeden.

Met de O.E.E.S. en de K.S.G. werden verbindingen gelegd. Zo
wordt het jaarrapport van de H.A. ook in een gecombineerde ver-
gadering van de Raadgevende Vergadering en de Algemene
Vergadering van de K.S.G. besproken. De actieradius van de Raad-
gevende Vergadering reikt echter niet verder dan het aannemen
van resoluties en het doen van aanbevelingen, ook al zijn deze
van   v&rstrekkende   aard;   op de uitvoering   kan zij weinig invloed
doen gelden. De Raad van Europa is niet de kern geworden, waar-
omheen zich de integratie zou ontwikkelen.
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F. PLANNEN

1950 is het jaar, waarin verschillende plannen worden gelanceerd.
Als eerste kwam Minister  TIKKER met een plan, waarin een be-
drijfstakgewijze integratie werd voorgestaan. Daarnaast is er nog
het  Petsche-plan  over een Europese financieringsmaatschappij;  het
Pella-plan over het vrijmaken van het handelsverkeer over de
gehele breedte. Het daarop volgend jaar worden aan deze serie
nog het Pflimlin- en Mansholt-plan toegevoegd, welke beide be-
trekking hebben op de landbouwintegratie. Al deze plannen hebben
helaas tot weinig concrete resultaten geleid. Toch mag de waarde
van deze plannen niet worden onderschat, omdat hierdoor meer
begrip is verkregen van de concrete moeilijkheden en meer inzicht
is verworven in de wijze, waarop integratie dient te geschieden.
Een gunstige uitzondering vormt het Schumanplan, dat gestalte
heeft gekregen in de E.G.K.S. Een korte bespreking van deze plannen,
welke niet zijn uitgevoerd, vindt plaats, omdat daardoor een in-
zicht wordt verkregen in de evolutie, welke de integratie in het
denken en streven heeft doorgemaakt.

HET STIKKER-PLAN

Tot nauwere economische samenwerking werd in het voorjaar van
1950 door Nederland het initiatief genomen middels een voorstel,
door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, STIKKER,
ter tafel gebracht. Het doel van integratie werd gezien in een ver-
hoging van het levenspeil der bevolking, het in evenwicht brengen
van de betalingsbalans vooral ten aanzien van Amerika en ten
slotte het nastreven en handhaven van een hoog stabiel peil der
werkgelegenheid. Een verhoging van de welvaart houdt in ver-
hoging van de productie. Dit doel kan worden bereikt door middel
van specialisatie der productie en een verbetering der arbeids-
verdeling. Dit achtte men nu met recht mogelijk door de vorming
van een gemeenschappelijke markt, die zoals reeds aangegeven,
inhoudt het wegnemen van alle belemmeringen welke een maximale
uitwisseling van goederen en diensten in de weg staan.

Natuurlijk zal de invoering van een gemeenschappelijke markt
aanpassingsmoeilijkheden met zich medebrengen. Het plan Stikker
aanvaardde hiervoor een gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid, zodat de uit de integratie voortvloeiende gevolgen gemeen-
schappelijk zouden worden gedragen. De totstandkoming van de
integratie werd in het plan Stikker bedrijfstaksgewijze voorgesteld,
d.w.z. dat voor elke productie-sector de geleidelijke vrijmaking
5
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van het handelsverkeer afzonderlijk zou worden bepaald en ge-
regeld. Om een geleidelijke en evenwichtige expansie van de
productie te garanderen en zodoende een algemene inzinking der
werkgelegenheid te voorkomen werd het wenselijk geacht, de be-
grotingspolitiek der nationale regeringen af te stemmen op een
monetair evenwicht.

HET PETSCHE-PLAN

De krappe kapitaalmarkt in Europa was voor  ETSCHE aanleiding
te komen met voorstellen voor de oprichting van een Europese
investeringsbank. Deze bank kon van groot nut zijn bij de finan-
ciering van grote investeringsprojecten. De modernisering en
specialisering van ondernemingen zou worden mogelijk gemaakt,
maar meer nog de oprichting van groot-industrieen. De levens-
vatbaarheid van Europa zou door het bevorderen van een ver-
beterde productie-structuur aanzienlijk kunnen worden versterkt.
Het was de opzet de investeringsbank op strikt commerciele basis
te laten werken. Middelen konden worden aangetrokken door
plaatsing van obligaties zowel bij particulieren als bij de regeringen.
Van overdracht van nationale bevoegdheden, noch van controle
door een Europese instantie was in het plan sprake.

HET PELLA-PLAN

PELLA stelde voor de vorming van een intra-Europese preferentiele
tariefzone. De deelnemende landen zouden hun tarieven gedurende
6 jaar met 30 % verlagen. Op den duur kon hier wellicht een
douane-unie uit ontstaan. Er werd niet gesproken over supra-
nationale gezagsorganen, noch over coBrdinatie van de economische
en monetaire politiek. Alleen werd melding gemaakt van een fonds,
waaruit eventuele aanpassingen konden worden gefinancierd voor
het bereiken van een intern en extern evenwicht. De samen-
werking kwam in het plan Pella niet tot haar recht en de ont-
wikkeling naar een douane-unie werd vrij simplistisch voorgesteld.

HET PFLIMLIN-PLAN

De vrijmaking van het onderlinge handelsverkeer in landbouw-
producten is steeds een moeilijke aangelegenheid geweest. De
Benelux-onderhandelingen zijn hiervan een sprekend voorbeeld.
De grote verschillen in productiemethoden, economische en sociale
omstandigheden roepen hier extra weerstanden op. Dit heeft echter
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PFLIMLIN niet weerhouden een gemeenschappelijke markt voor
landbouwproducten voor te staan. Voorlopig zou worden begonnen
met een aantal hoofdproducten, waarna later eventuele uit-
breiding van de gemeenschappelijke markt tot de overige groepen
van producten. Evenals het Schuman-plan werd een Hoge
Autoriteit voorgesteld, belast met een productiebeleid in de ruimste
zin van het woord.

HET MANSHOLT-PLAN

Het plan Mansholt betrekt van meet af aan alle landbouw-
producten bij de geleidelijke openstelling van de gemeenschap-
pelijke markt. Indien men bepaalde sectoren bij de aanvang uit-
sluit, dan bestaat juist de mogelijkheid, dat inefficient werkende
boeren hun toevlucht zoeken tot de beschermde producten. De
weerstanden tegen integratie van deze groep worden steeds groter.
Verschillen in nationale prijsniveaus mogen met behulp van hef-
fingen en subsidies worden genivelleerd, doch deze mogen slechts
een tijdelijk karakter dragen. De beschermende maatregelen
worden gecontroleerd door cen Hoge Autoriteit, welke in tegen-
stelling met het plan Pflimlin geen productiebeleid voert. Zij is
verantwoording verschuldigd aan een Raad van Ministers.

Al met al hebben de hier besproken plannen weinig concreets op-
geleverd. In de O.E.E.S., waar deze plannen onderwerp van be-
spreking hebben uitgemaakt, toonde men zich weinig bereid aan
de uitvoering mede te werken. Allereerst gingen de plannen zelf
meestal van een particle integratie uit of betroffen zij slechts onder-
delen van een gemeenschappelijke markt. In die gevallen vreesde
men de gevolgen voor de niet geintegreerde sectoren, terwijl de
integratie voor de gebieden, waarvoor zij werd voorgestaan,
wegens de resterende nationale verschillen toch op niet te mis-
kennen moeilijkheden zou stuiten. Daarnaast veronderstelt inte-
gratie, dat het gemeenschapsbelang praevaleert boven het nationale
belang. Ongetwijfeld zouden er offers moeten worden gebracht.
Verwonderlijk is het niet, dat de verschillende groepen hiertegen
in het geweer kwamen, vooral zij, die bescherming genoten, en de
inefficiente ondernemingen, die voor concurrentie beducht waren.
Juist in de landbouwsector treffen we dikwijls weinig begrip voor
de voordelen van een gemeenschappelijke markt met als gevolg
grote weerstanden, welke via krachtige politieke organisaties tot
uiting komen. De integratie in de landbouwsector is zelfs na her-
haalde conferenties op niets uitgelopen.
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Ten slotte vreesde men de risico's verbonden aan de instelling
van een gemeenschappelijke markt. Verdere specialisatie en
rationalisatie zouden onvermijdelijk gepaard gaan met het op-
treden van productieverschuivingen, waarvan de omvang van
tevoren niet te schatten viel. Zou de totstandkoming van de ge-
meenschappelijke markt voor de nationale economie nieuwe
vestigingen en een uitbreiding van de werkgelegenheid met zich
medebrengen  of zou zij uitlopen  op een toenemende werkloosheid ?
De onzekerheid in dit opzicht is een reeel bezwaar. De overtuiging
won veld, dat een zekere geleidelijkheid moest worden betracht
in de vorm van overgangsmaatregelen. Vervolgens waren supra-
nationale organen en een gemeenschappelijk beleid op de ge-
integreerde markt onmisbaar. In het bizonder zouden gelden ter
beschikking moeten worden gesteld ten einde de aanpassings-
moeilijkheden gezamenlijk te dragen. Plannen als die van STIKKER
e.a. waren te beperkt van opzet om te kunnen slagen. Zoals reeds
eerder besproken, vormden bovendien de institutionele ver-

houdingen in de O.E.E.S. een onvoldoende uitgangspunt voor verdere
integratiepogingen.

Een verheugend feit is dat 66n plan, het Schuman-plan, meer
succes heeft gehad, waarmede in feite een eerste vorm van werke-
lijke integratie ontstond.

G. DE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

§   1.   Het   Schuman-plan
Op   9   mei 1950 stelde ROBERT SCHUMAN, toenmaals Minister  van
Buitenlandse Zaken van Frankrijk, voor een gemeenschappelijke
markt voor kolen, ijzer en staal in te stellen. Het Schuman-plan
werd dus ongeveer te zelfder tijd als het Stikker-plan gelanceerd.
Men zou het Schuman-plan zelfs kunnen bezien als het eerste
concrete voorstel tot bedrijfstaksgewijze integratie.

Toch mag niet worden vergeten, dat SCHUMAN, met de steun
van MoNNET als feitelijke ontwerper van het plan, in de eerste
plaats uit politieke overwegingen dit belangrijke initiatief heeft
genomen. De economische beweegredenen stonden zeker bij de
opzet min of meer op de achtergrond. De volgende passage uit
de preambule van het K.S.G.-verdrag is bizonder tekenend: „Vast-
besloten voor eeuwenoude wedijver een samensmelting hunner
wezenlijke belangen in de plaats te stellen, door het instellen van
een economische gemeenschap de eerste grondstenen te leggen
voor een grotere en hechtere gemeenschap tussen volkeren, die
lange tijd door bloedige strijd verdeeld zijn geweest en de grond-
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slagen te leggen voor instellingen, die in staat zijn richting te geven

3,aan een voortaan gezamenlijke bestemming.
Het politieke oogmerk van het Schuman-plan is allereerst een

oplossing te vinden voor de van oudsher bestaande machts-
conflicten tussen Frankrijk en Duitsland. SCHUMAN had zich ge-

dacht, dat indien de basis-industrieen, welke onontbeerlijk zijn
voor de uitrusting van een leger, onder gezamenlijk toezicht
kunnen worden geplaatst, de betrokken landen de mogelijkheid
wordt ontnomen zich op een nieuwe oorlog voor te bereiden. Door
de wederzijdse belangen in de gemeenschappelijke „pool" in te
brengen zou een blijvende mogelijkheid kunnen worden geschapen,
de bestaande tegenstellingen te overbruggen. Deze tegenstellingen
komen in het bizonder op de kolen- en staalmarkt tot uiting,
waarbij Duitsland als belangrijkste leverancier van kolen en
Frankrijk als ertsproducent elkarr de macht betwisten. Het Saar-
gebied was verschillende malen de inzet van deze machtsstrijd.

Deze politieke opzet had echter een wijdere achtergrond. Zeer  
bewust werd een eerste stap gezet op de weg naar Europese eenheid.  r
„La mise en commun des productions de charbon et d'acier", -
verklaarde op 9 mei 1950 ROBERT SCHUMAN - „assura immddiate-
ment 1'6tablissement de bases communes de d6veloppement
dconomique, premidre dtappe de la F6ddration europdenne. Cette
mise en commun et l'institution d'une Autorit6 nouvelle, dont les
ddcisions lieront l'Allemagne, la France et les pays qui adh6reront
a la Communaut6, constitueront les prerni&res assises concretes d'une
F6ddration europ6enne, indispensable A la pr6servation de la paix.

3,

Het Schuman-plan, hoewel politiek van opzet, vond zijn uit- j
werking op economisch terrein. Reeds tijdens de onderhandelingen
is het economische aspect meer en meer op de voorgrond getreden.
Artikel 2 geeft in het kort de economische opzet van het K.S.G.-
verdrag weer met de volgende woorden:

„De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft ten doel
in harmonie met de algemene economie der deelnemende Staten,
en daartoe in staat gesteld door de instelling van een gemeen-
schappelijke markt, bij te dragen tot de economische ontwikkeling,
de uitbreiding van de werkgelegenheid en de verhoging van het
levenspeil in de deelnemende Staten.

De Gemeenschap moet in toenemende mate de omstandigheden
scheppen, die uit zichzelf de meest rationele verdeling van de
productie op een zo hoog mogelijk peil verzekeren en daarbij zowel
de continuiteit van de werkgelegenheid waarborgen als vermijden,
dat in de economie van de deelnemende Staten fundamentele en
duurzame moeilijkheden worden veroorzaakt. 3,
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Behalve Frankrijk en Duitsland hebben ook Italie, Belgie,
Luxemburg en Nederland het verdrag op 1 april 1952 ondertekend. 1
Groot-Brittannie, dat wel voor de besprekingen was uitgenodigd,
wees een eventuele deelname van de hand. Het wilde zich niet
voor de toekomst binden aan verdragsbepalingen, terwijl het verder
de supra-nationale opzet moeilijk verenigbaar vond met zijn ver-
plichtingen ten opzichte van het Gemenebest. De Gemeenschap
trad  niet voor 10 augustus  1952 in werking; de gemeenschappelijke
markt voor kolen en ijzererts werd op 10 februari 1953 opengesteld,
voor staal  op  1  mei  1953.  De  K.S.G.  is  voor de ontwikkeling van  de
integratie van de grootste betekenis geweest: de eerste steen werd
gelegd van het staatkundige en maatschappelijke bouwwerk Europa.

Met de verwerkelijking van bovengenoemde doeleinden zijn
een viertal organen belast:

i De Hoge Autoriteit;
De Raad van Ministers;
De Algemene Vergadering;
Het Hof van Justitie;

De H.A. wordt desgevraagd geadviseerd door een Raadgevend
   Comitd van producenten, werknemers, verbruikers en handelaren.
' De H.A.  heeft een onafhankelijk of wel supra-nationaal karakter. 1

Dit  blijkt  o.m.  uit de volgende punten:
a. de onafhankelijkheid van de leden van de H.A., tezamen 9 in

Metal; 2
b. de rechtstreekse uitvoerbaarheid van de besluiten door de Hoge

Autoriteit genomen (artikel  14 en  15);
c. de formele verplichtingen van de Staten, om alle maatregelen

te nemen, die noodzakelijk zijn, om de uit de besluiten van de
H.A. voortvlociende verplichtingen te verwezenlijken.

De H.A. is onafhankelijk, maar heeft het niet alleen voor het
zeggen. Drie instanties houden toezicht op haar werkzaamheden
of voeren medebewind uit.

Daar is allereerst de Vergadering, waaraan de H.A. verant-
woording voor het door haar gevoerde beleid is verschuldigd.
Zij komt minstens eenmaal per jaar bijeen om zich uit te spreken
over het jaarverslag. De Vergadering heeft geen wetgevende   be-  voegdheid.

Het Hof van Justitie ziet toe op een juiste uitleg en toepassing

1 Het supra-nationaal karakter wordt bestreden door P. DE VISCHER in „La
Communaut6 Europ6enne du Charbon  et de l'Acier  et les Etats Membres":
Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milaan 1957.

2    Art.  9,5e al.: „De leden van de Hoge Autoriteit oefenen  hun ambt volkomen
onafhankelijk uit, in het algemeen belang van de Gemeenschap.

"
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van het verdrag en de op basis hiervan getroffen uitvoerings-
besluiten en andersoortige maatregelen.

De Raad van Ministers heeft tot taak het beleid van de H.A.
en dat van de voor de algemene economische politiek van hun
landen verantwoordelijke regeringen met elkaar te doen harmo-
nieren. De Raad van Ministers voert een zeker medebewind uit,
in zoverre dat bepaalde besluiten niet tot stand kunnen komen
zonder zijn goedkeuring.

§ 2. De gemeenschappetijke markt
De gemeenschappelijke markt in de K.S.G. betekent de opheffing
van de binnengrenzen, door afschaffing wederzijds van alle handels-   1
belemmeringen. De gemeenschappelijke markt heeft niet volledig
het  karakter  van een douane-unie, omdat in beginsel  op   de   be- i
voegdheid der deelnemende landen met betrekking tot de handels-,2
politiek door het verdrag geen inbreuk wordt gemaakt. De ver-
schillen in invoerrecht op de onder het K.s.G.-verdrag vallende
producten zijn niet van die aard, dat zij tot concurrentieverstoringen
aanleiding geven. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan kunnen
passende maatregelen worden genomen. De Raad kan eveneens
bij eenstemmigheid minimum- of maximumrechten vaststellen.
Voorts kan tegen dumping en oneerlijke concurrentie door derde

landen op de gemeenschappelijke markt gezamenlijk worden op-
getreden. Na een overgangsperiode van 5 jaar, welke in februari  1958 is afgelopen,  zal de gemeenschappelijke markt geheel

moeten <zijn verwezenlijkt.
Met de K.S.G. doet een nieuwe marktfilosofie in Europa haar

intrede. De gemeenschappelijke markt, die voor kolen en staal is
gevormd, werd gebaseerd op een aantal in het verdrag aangegane
principes.  De H.A. is Op grond van het verdrag het voeren van een
daadwerkelijke marktpolitiek toevertrouwd. De gemeenschappelijke
markt in het K.S.G.-verdrag betekent, dat de kolen- en staal-
industrieen in de zes landen zijn onderworpen aan een aantal
spelregels voor het economisch handelen.

Deze principes of spelregels,  die op de gemeenschappelijke markt
van toepassing zijn, zijn de volgende:

1. De instelling van een concurrentieregiem.
Hiertoe behoren onder meer het verbod van kartels, discrimi-

1 naties en subsidieverlening. Kennelijk heeft de opstellers van het
K.S.G.-verdrag de vorm van een „perfecte markt" voor ogen ge-
staan.  1   Hieronder   is   o.m.   het  volgeEHE-Gegrei)en:
1   Illustratief is M. GIOVANNI DEMARIA: Le Syst8me des Prix et la Concurrence

dans le March6 Commun. Centres Italiens d'Etudes Juridiques,  1957.
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a. het onafhankelijk optreden van vele kopers en verkopers
op de markt; monopolies noch kartels zijn toegestaan;

b. elke marktpartij handelt volgens haar eigen belang en is vrij
in haar optreden en keuze; beinvloeding van de prijzen door de
nationale overheid of door gemeenschappelijke gedragingen op
de markt is in strijd met dit principe;

c. niet verenigbaar met de perfecte markt zijn bevoorrechte
posities te danken aan een economische machtspositie, overheids-
subsidies of andere steunmaatregelen, belastingfaciliteiten of
discriminerende behandeling door leveranciers, afnemers of
vervoerders: een ieder heeft gelijke toegang  tot de productie-
bronnen;

d. ten slotte is het een vereiste, dat de markt „overzichtelijk" is,
d.w.z. dat de marktpartijen volledig op de hoogte zijn van vraag
en aanbod, prijsverloop en alle marktgegevens, zodat voor een
bepaald product 66n prijs tot stand komt. In dit licht moeten
worden gezien de verplichte publicaties van de prijzen van alle
onder het verdrag vallende producten.
2. De marktpolitiek.

Het K.s.G.-verdrag beoogt voor kolen en staal geordende en
onvervalste concurrentievoorwaarden te scheppen, waardoor een
maximaal profijt van de gemeenschappelijke markt zou worden
getrokken. Enerzijds betekent dit dat de organen van de Gemeen-
schap in gevolge de concurrentienormen van het verdrag zijn
belast met het opruimen van de belemmeringen welke de con-
currentie inperken. Anderzijds zijn aan de H.A.  al of niet in samen-
werking met de andere organen, zekere bevoegdheden toegekend
ten einde de scherpe kanten van het vrije spel van krachten weg
te nemen. Uitgangspunt blijft de conceptie van de perfecte markt
waarbu de activiteit van de H.A. wordt beperkt tot het waarnemen
van de ontwikkeling, de algemene leiding van de gemeen-
schappelijke markt, alsmede toezicht op de naleving van de
concurrentieregels. In bepaalde gevallen voorziet het verdrag echter
in een direct ingrijpen b.v. ten aanzien van de prijzen.

Volgens de artikelen 5 en 60 van het verdrag is de vrije prijs-vorming regel en de interventie van de H.A. of van de nationale
regeringen niet toegestaan. Echter zijn er een aantal gevallen,
waarbij de H.A. voor de uitoefening van haar taak moet ingrijpen,
bij voorbeeld om in een periode van ernstige schaarste een ver-
delingsschema tot stand te brengen (art. 59) en maximumprijzen
voor te schrijven, hetzij om in een uitgesproken crisisperiode een
stelsel van productiequota in te voeren (art. 58) en minimumprijzen
vast te stellen.
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Op het gebied van de investeringen, het vervoer en de conjunc-
tuur is de H.A. de taak toegewezen tot het voeren van een actieve
economische politiek, maar het optreden blijft doorgaans beperkt
tot een indirecte marktpolitiek. De H.A. heeft ten slotte haar eigen
budget en int hiertoe zelfstandig de nodige gelden door een heffing
op de productie van de onder het verdrag vallende artikelen.

Ten aanzien van deze institutionele marktfilosofie kan worden
opgemerkt,  dat deze kennelijk is geinspireerd door

Amerikaanst:    opvattingen, speciaal met betrekking  tot de kartelcontrole  en de
toepassing hiervan in de „sociale markt-economie" van Duitsland.
In de practijk is echter wel gebleken, dat alleen een genuanceerd
beleid dienstig is voor de Europese verhoudingen in de kolen- en
staalsector. De H.A. tracht op voorzichtige wijze inhoud te geven
aan de principes van het verdrag zonder dat bij voorbaat een
maximum aan concurrentie wordt nagestreefd, maar veeleer wordt
gezocht naar een middenweg tussen een te veel en een te weinig
aan concurrentie, tussen interventie en afzijdigheid.

Op enkele aspecten van de K.S.G., welke van bizondere betekenis
zijn voor de kennis omtrent integratie zal hier nader worden
ingegaan, terwijl vervolgens de ervaring, die in de K.S.G. is opgedaan
nog ter sprake komt bij de beschouwingen voor de E.E.G., waarin
tal van kenmerken van de K.S.G. zijn terug te vinden.

§ 3. Het concurrentieregiem
Onmiddellijk na de instelling van de gemeenschappelijke markt
werd het tempo voor de geleidelijke opheffing van de nog ge-
durende een zekere tijd binnen de overgangsperiode toegestane
subsidies vastgesteld. Een bizondere regeling geldt voor de steun-
verleningen b.v. aan de Belgische kolenmijnen en het bekken van
Sulcis in Italie. Afgezien hiervan bestaan subsidies van overheids-
wege op de producten van de Gemeenschap slechts in de vorm van
financiele steun door de Franse regering, waaromtrent moeilijk-
heden in verband met de strijdigheid met het verdrag zijn gerezen.

Wil de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal leiden tot
specialisatie en verbetering van de productiviteit, dan zijn behalve
concurrentieregels voor de overheid verdere voorzieningen nodig,
„il est donc ndcessaire d'exclure les 616ments de domination aussi
bien que de discrimination A lintdrieur du march6 commun". 1
De H.A. heeft zich eveneens van de aanvang af bezig gehouden
met het in het verdrag vastgelegde discriminatieverbod (artikelen 4,
1 La Communautd Europdenne, Rapport de la Ddldgation Frangaise, Parijs

1951; blz. 91.
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60  en  70). In striid  met het verdrag  is het toepassen  door  een  veri

k02EL.vanoniBiike voorwaarden bii ecljiksoortige transacties. Het  discnminatieverbod geldt ook ten aanzien van de vrachttarieven
en vervoersvoorwaarden. De H.A. heeft op vrij korte termijn een
einde weten te maken aan de discriminaties, die op het gebied
van het vervoer het meest in het oog vielen.

Het in practijk brengen van het niet-discriminerend prijs-
beginsel in het algemeen heeft de H.A. voor vele moeilijkheden ge-

liu}' n
. plaatst. Een eerste moeilijkheid doet zich voor bij de omschrijving

 Y'Si·"   van gelijksoortie transacties. Men zal nooit bezwaren kunnen
maken tegen prijsditterentiaties gegrond op verschillen in kwaliteit
van het product, te leveren hoeveelheden, leveringstijd, betalings-
wijze, eisen van de afnemer inzake service, transport, verpakking
enz. De bedoeling van het non-discriminatie beginsel moet
worden gezocht in het waarborgen van een gelijke toegang tot
de productiebronnen aan allen, die in het gemeenschappelijk
marktgebied als verbruiker optreden en in vergelijkbare om-
standigheden verkeren (zie art. 3b). Hieruit zou mogen worden
geconcludeerd, dat niet alleen de kwantiteit en kwaliteit van het

Aw-  product en de service die hieraan vastzit in verschillende prijzen
V„ j»vordt gewaardeerd, maar dat ook de marktomstandigheden prij;

<AJA/verschillen kunnen rechtvaardigen. Ho'ewel  op  een  geme-Enschap-

SP"  t=thaeze hooo:2:t'nre ,eonra en  eer crh l erndeonvgeer n:;12 tl

leveranciers nopen tot een verschillende behandeling van hun
hsgionaal verspreide afnemers. Hierbij valt te denken aan b.v.

1 «<i  jkSSEs i£2's en ongelijkheid in fiscale behandeling. In zoverre bij
·ef J de prijsvaststelling  nog een sta----Trrvord* gegaan  en  met

'RJ lil'/specifieke markt- en concurrent -omstandigheden, zoals grootte 1

4-  h/  van de markt en concurrentiepositie, wordt rekening gehouden,   
4' d<r  /    kgmt  de strijdvraagnaar voren -Bf-de oogmerken  van  het  non-   9

I discriminatie beginsel niet worden aangetast. In hoeverre keert de
commerciele activiteit, welke deze verschillen in een aparte prijs
tot uitdrukking brengt, zich tegen het non-discriminatie beginsel,
dat is gebaseerd op de economisch juiste gedachte de functie van
de pruzen als richtsnoer van de economische activiteiten te ver-
beteren? „Il sera parfois difficile de pr6ciser jusqu'a quel point
doit Etre poussde la recherche de ces conditions comparables; mais
les ddcisions de la Haute Autorit6 seront appeldes A le faire". 1
Uiteraard leent het principe    van de non-discriminatie    zich  niet voor een uniforme toepassing, maar wil het verdrag hier ten •
1 P, REUTER: La Communaut6 Europ6enne du Charbon et de l'Acier, Parijs

1953; blz. 204.
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uitvoer worden gelegd, dan is een casuistische Dolitiek naar trelang 
de bedriifssector en de aard van de transacties op zijn plaats.

TiFhet verdrag is er naar gestreefd onverantwoorde pri.is-
discriminaties te verhinderen door de voorgeschreven publicatie
van de prijzen. Hierdoor meende men de doorzichtigheid van de
markt te verbeteren. Zowet het tegen elkaar uitspelen van leveran-
ciers als het begunstigen van afnemers zou worden bemoeilijkt.
Een bijkomend gevolg van de verplichte publicatie is, dat de prijzen
een verstarring hebben ondergaan. Vandaar dat de H.A. in 1954
voor bepaalde onder het verdrag vallende producten een gemid-
delde afwijking van de gepubliceerde prijzen toestond, mits op niet :

discriminerende wijze. Later heeft het Hof deze maatregel ongeldig
verklaard. 1

Het tegengaan van voor de concurrentie schadelijke prijs-
discriminaties stuit op grote moeilijkheden. De H.A. aarzelt hier
op te treden, welke aarzeling niet zal worden weggenomen alvorens
een verfijning van de concurrentienormen is verkregen en de
merites van het non-discriminatie beginsel uitvoeriger zijn onder-
zocht. Bij de ten uitvoerlegging van het non-discriminatieverbod
zou wellicht op een ofandere wijze het bedrijfsleven'kunnen worden
ingeschakeld. 2

Behalve bepalingen omtrent het discriminatieverbod en de
publicatieplicht houdt art. 60 van het K.S.G.-verdrag ook voor-
schriften in omtrent het zogenaamde basispunt systeem en de
mogelijkheden tot aligneren, d.w.z. het recht van de onder-
nemingen hun aanbiedingen in overeenstemming te brengen met
die van concurrenten. Hieraan is de voorwaarde verbonden, dat
het  aligneren  niet mag leiden  tot een prijsverhoging in vergelijking    
met de prijsschaal van de aanbieder, noch tot een grotere korting
dan noodzakelijk is om de aanbieding in overeenstemming te
brengen met de prijsschaal, opgesteld op grondslag van een ander
punt, terwijl evenmin bepaalde grenzen mogen worden over-
schreden. Buitenlandse offerten mogen, behalve bij misbruik, steeds
worden overgenomen. De opzet van de aligneermogelijkheid is het
scheppen van een grotere concurrentie vooral op die deelmarkten,
waar zich geen kolen- of staalbedrijven bevinden (Zuid-Italie;
Z.-W. Frankrijk) en aan de buitenkant van de gemeenschap-
pelijke markt liggen.  Het is opmerkelijk,  dat de aligneermogelijk-Ii
heid onder bepaald opzicht  als een uitzondering  op het discrimi- 1\

1 Het zogenaamde „Monnet-rabat" blijft actueel nu een herziening van het
verdrag in studie is.

"2 Deze suggestie is gedaan door H. WITLOX' Non-discriminatie versus „vrije
concurrentie?, E.S.B., 9 en 16-1-1957.
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naticverbod kan worden gezien. Door het eerstgenoemde principe
worden de ondernemers in staat gesteld in bepaalde gevallen geheel
of gedeeltelijk de vrachtkosten voor eigen rekening te nemen.
Hieruit blijkt te meer, dat aan de afzonderlijke concurrentie-
normen, vastgelegd in de K.S.G., geen te absoluut karakter kan
worden toegekend.

Van belang voor de concurrentieverhoudingen is het kartel-
vraagstuk, te meer omdat de samenwerking tussen de onder-
nemingen steeds aanwezig is geweest. De afspraken in de Itall-
industrie zijn een van de oudste kartelvoorbeelden in Europa. In
de kolensector is de samenwerking voortgevloeid uit de specifieke
omstandighe)en, zoals het -kapitaalintensieve karakter  van  de
mijnbouw. „Verwonderlijk is deze nauwe samenwerking tussen

producenten niet, wanneer men bedenkt, dat de bizondere positie
van de mijnbouw van oudsher tot gemeenschappelijke behartiging
der belangen heeft geleid. De concentratie van de mijnen in
geologisch bepaalde gebieden (kolenbekkens), de gemeenschap-
pelijke vervoerproblemen en last but not least het gezamenlijk
beleid op het sociale terrein, hebben het pad geeffend voor een
samengaan, ook op het terrein van de afzet". 1

Volgens artikel 65 zijn alle kartelovereenkomsten, welke ertoe
zouden kunnen leiden op de-goneens:happetijle markt de normale 1
werking van de mededinging te beletten, te beferken of tc vcr- l
valsen, verboden. Slechts bepaalde ondernemersovereenkomsten
kunnen worden toegestaan, namelijk specialisatieovereenkomsten
en overeenkomsten tot gemeenschappelijke aan- oivETkoop, indien
deze afspraken naar het oordeel van de H.A. leiden tof EEnduidelijke
verbetering van de productie of de afzet, onmisbaar zijn voor het
bereiken van deze doeleinden en niet strijden met de beginselen
van het verdrag.

Het absolute kartelverbod is in de werkelijkheid met een be-
paalde gematigdheid toegepast. De H.A. heeft er naar gestreefd
enerzijds de concurrentie op de markt in voldoende mate te her- 1.
stellen, anderzijds de functie van kartels t.a.v. de stabiliteit en de 1
werkgelegenheid niet aan te tasten. In deze geest heeft de H.A.
een oplossing trachten te bereiken voor de gecentraliseerde
Belgische verkooporganisaties (COBECHAR), de organisatie van de
kolenmarkt in Frankrijk (A.T.I.C.) en de centrale kolinviLIS222-
organisatie   in het Ruhrbekken (GSorg) ;  voor deze laatste  zijn
een drietal afzonderlijke verkoopkantoren in de plaats getreden.
1   H .  H.  WEMMERS: „HOe staat  het  met de kolenvoorziening  in de Gemeen-

schap", E.S.B., 14-9-1955.
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Opmerkelijk is, dat de gemeenschappelijke markt de concen-
tratievorming  zeer  in  de hand heeft gewerkt. Het kenmerkende 1
van de kartelovereenkomsten  is,  dat de overeenkomsten worden  
gesloten tussen overigens zelfstanditre ondernemin n. De con-
centratiebepalingen (art. 66) hebben daarentegen betrekking op
vormen van samenwerking en fusies tussen ondernemingen, welke
hun onafhankelijkheid geheel of gedeeltelijk prijs geven. In het
verdrag   is het volgende bepaald   over de concentraties:
a. de reeds bij de instelling van de gemeenschappelijke markt be-

staande concentraties worden aanvaard;
b. de nieuwe concentraties zijn onderworpen aan de goedkeuring

van de H.A.
Het voornaamste criterium dat wordt aangelegd is de relatieve
betekenis van de groep ondernemingen op de gemeenschappelijke
markt of een wezenlijk deel daarvan en de mogelijkheid, dat hun
invloed in strijd met de beginselen van het verdrag wordt aan-
gewend. De H.A. heeft in een aantal reglementen de concentratie-
bepalingen nader uitgewerkt en merendeels een welwillend stand-
punt t.a.v. nieuwe concentraties ingenomen.

§ 4. Het prijs- en inuesteringsbeleid
Na het inwerkingtreden van de kolenmarkt heeft de H.A. VaSt-
gehouden aan het algemene stelsel van maximumprijzen in een
tijd, dat in feite geen schaarste bestond en waarin deze maximum-
prijzen eigenlijk de functie vervulden van richtprijzen. Het intro-
duceren van de concurrentie op de gemeenschappelijke markt is
met de meeste voorzichtigheid gebeurd. Gedurende de jaren van
de overgangsperiode werden door de H.A. op grond van de Overeen-
komst met betrekking tot de Overgangsbepalingen een aantal
zoneprijzen vastgesteld, welke inmiddels voor een gedeelte opge-
heven zijn of waarvan de machtigingen aflopen bij het intreden
van de definitieve periode. Dit geschiedde eveneens ten einde de
aanpassing aan de nieuwe concurrentieverhoudingen beter te laten
verlopen.

Het is opvallend, dat de vorming van een gemeenschappelijke
markt niet heeft geleid tot een toenadering van de prijzen voor
kolen. Het vermoeden dat hier sprake is van bemoeiingen met de
prijzen door de nationale overheid is gewettigd. In het Vijfde
Algemene Verslag wordt vermeld, dat de H.A. heeft geconstateerd,
dat de Regeringen zich niet altijd hebben onthouden van direct
ingrijpen in de kolenprijzen. De Regeringen hebben er tot op
heden naar gestreefd, hun algemene prijspolitiek niet door de
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stijgingen der kolenprijzen in gevaar te laten brengen. Hier is een
typisch voorbeeld, waar de deelintegratie tot spanningen tussen
het K.s.G. en het nationale beleid aanleiding geeft.

Afgezien van de overgangsregelingen heeft de H.A. geen gebruik
gemaakt van een directe interventie met betrekking tot de kolen-
en staalprijzen, wel echter op het gebied van het schroot. De H.A.
is verweten, dat zij nog niet aan een duidelijk prijsbeleid is toe-
gekomen.

De H.A. is zich meer bewust geworden van de betekenis van het
prijsbeleid sinds zij zich bezig houdt met de formulering van de
algemene doelstellingen van de Gemeenschap. Krachtens art. 46,
sub. 3, van het verdrag dient de omschrijving van de algemene
doelstellingen betreffende de modernisering, de orientatie van de
productie op lange termijn en de uitbreiding van het productie-
apparaat met regelmatige tussenpozen te geschieden. Met behulp
van deskundigen worden de algemene doelstellingen opgesteld,
welke laatstelijk in het Vijfde Algemene Verslag zijn opgenomen.
De orientatie van de kolen- en staalproducenten over de vooruit-
zichten op lange termijn is van de grootste betekenis. Op grond
van prognoses over de algemene economische expansie worden de
toekomstige behoeften aan kolen en staal geschat, waarbij uiteraard
een evenwichtige toename tussen de onder het verdrag vallende
producten wordt verondersteld.

Het is gebleken, dat het slechts mogelijk is doelstellingen en
ramingen met betrekking tot steenkool vast te stellen, indien deze
in het kader worden geplaatst van de algemene ontwikkeling en
van de totale energiebehoefte der K.S.G.-landen. Vandaar dat be-
sloten werd door de instelling van het Gemengd Comitt I een
„Onderzoek naar structuur en ontwikkeling van de energie-
economie in de landen der Gemeenschap" 2 in te stellen. Een van
de meest essentiele resultaten van deze studie is de energiebalans.
Daar de studies slechts een eerste poging zijn, dienen de uitkomsten
van het onderzoek met het nodige voorbehoud te worden bekeken.

Op grond van de algemene doelstellingen stelt de H.A. haar
kolen-3 en staalbeleid vast. Hierin wordt aangegeven welke algemene
voorwaarden en middelen nodig zijn om de te verwezenlijken
productiecapaciteit en technische vooruitgang te bereiken. Zo zal
de prijsvorming en het investeringsklimaat in de kolensector de
noodzakelijk geachte opvoering van de kolenproductie niet in de
1 Dit Comit6 bestaat uit vertegenwoordigers van de K.S.G.-regeringen en de

H.A., ingesteld bij besluit van de Raad van Ministers, d.d. 13 oktober 1953.
   Studies en Documenten van de E.G.K.S. 1957.
3  Zie Vijfde Algemene Verslag van de H.A. 1957.



DE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL      79

weg mogen staan. Wat geldt voor de doelstellingen en ramingen
inzake de kolenenergie, is ook van toepassing op het kolenbeleid,
dat aan betekenis zal winnen, indien het een onderdeel uitmaakt
van een meer algemeen energiebeleid, dat er op gericht is dedekking van de totale te ramen behoefte met de minste kosten te
verzekeren. In het Rapport SpAAK lis als een van de urgente acties
aanbevolen, te komen tot een betere co6rdinatie en samenwerking
op het gebied van de energie. Tijdens de Conferentie van Ministers
te  Rome  op 25 maart  1957 is dientengevolge  de H.A. verzocht  over
de suggesties in het Rapport  PAAK gedaan concrete voorstellen
te doen. Het energievraagstuk is bij de H.A. nog in studie.

Een van de belangrijkste activiteiten, waar het kolen- en staalbeleid
tot uiting komt, is de investeringspolitiek. Ingevolge het Verdrag
is de H.A. bevoegd kennis te nemen van de voorgenomen in-
vesteringen. Het algemene inzicht in de te verwachten ontwikkeling
van de markt is van eminent belang voor het afstemmen van het
ondernemersbeleid op evenwichtige verhoudingen. Een van de
voornaamste middelen, welke de H.A. ten dienste staat bij haar
ontwikkelingspolitiek, is de hulpverlening bij de investeringen.
Hiertoe heeft zij geld geleend o.a. op de Amerikaanse (3 100 miljoen)
en Zwitserse markt en steun verstrekt aan die investeringsprojecten,
welke overeenstemmen met haar ontwikkelingspolitiek. De H.A.
kan ook garanties geven.

§ 5. De sociale politiek
Aan de K.S.G. zijn geen bevoegdheden opgedragen tot het voeren
van een sociale politiek. Dit is opmerkelijk, daar het sociale terrein
verweven is met de economische politiek en de doelstellingen van
de gemeenschap mede bepaalt, te weten een verhoging van het
levenspeil en een bevordering van de uitbreiding en stabiliteit
van de werkgelegenheid. In dit verband kan eveneens de zorgvan de H.A. worden genoemd voor stabiele prijzen en afzetver-
houdingen, haar co6rdinerende en stimulerende functie inzake de
investeringen alsmede haar bemoeiingen aangaande de voorraad-
vorming en de opslag.

Tijdens de overgangsperiode heeft de H.A. tot taak de gevolgen
van de structuuraanpassingen te verzachten door omscholing en
weder tewerkstelling van arbeiders en hulpverlening bij de om-
schakeling van ondernemingen.
1  Zie Troisitme Partie: Les Secteurs d'Action d'Urgence, chapitre 1, l'Energie;

blz. 126 e.v.
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Marktontwikkeling  in  de   K.S.G.

Jaar 1953 = 100 Miljoenen tonnen zuivere steenkool 1

Algemene Aanvoer uit Mandel met derde landen

index van Productie landen der
de industritle Gemeenschap

productie 2 Invoer Uitvoer

1938                 -                   241.5                   -                      -                   -
1950                  79                   217.3                   -                                               -
1951                  92 231.4 19.7 23.2 5.5

1952                94 238.9 19.6 22.3 4.4

1953 100 237.0 23.4 13.8 5.9

1954 111 241.7 27.0 13.9 7.9

1955 125 246.4 26.5 23.1 10.1

1956 135 249.1 22.6 38.0 5.7

Miljoenen tonnen

Staal- i
productie in %  1 Aanvoer uit Handel met derde landen

Jaar   van de wereld- Productie landen der in ijzer en staalproducten
productie van ruw Gemeenschap

staal van Uzer en
staalproducten Invoer Uitvoer

1937 25.2                    -                     -                      -

1951 17.9 37.7 1.5 0.7 10.4

1952 19.8 41.8 2.1 0.8 6.6

1953 16.9 39.6 2.9 0.9 6.5

1954 19.5 43.8 4.2 1.0 6.5

1955 19.5 52.6 5.7 1.5 7.7

1956 20.1 56.8 5.1 1.5 9.1

Bron: Statistische Publicaties der K.S.G.

1 Zonder steenkoolbriketten en steenkoolcokes.
2 Zonder bouwnijverheid, voedings- en genotmiddelen.
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Wegens het ernstig tekort aan mijnwerkers houdt de H.A. zich
actief bezig met de in het verdrag vastgelegde vrije migratie van
arbeidskrachten en de voorzieningen, welke dienaangaande dienen te
worden getroffen. In dit verband kan worden verwezen naar het
eerste programma voor financiele steun bij de bouw van arbeids-
woningen, omvattend 15.000 woningen.

De H.A. tracht de werkelijke toestand op sociaal gebied te leren
kennen door het bijeenbrengen van documentatie-materiaal en het
verrichten van studies ten einde haar sociale politiek richting te
geven.  In dit verband kunnen worden genoemd de onderzoekingen
ter verbetering van de arbeidshygiene, de arbeidsveiligheid en de
invoering van revalidatie-methoden. Ten gevolge van de technische
wijzigingen, waardoor de ondernemingen een geheel ander aanzien
krijgen, wordt aandacht geschonken aan de organisatie van het
werk  (mechanisatie), de aanpassing van de machines  aan  de   mens
en de herziening van de arbeidsvoorwaarden (job-evaluation).
Ten slotte heeft de H.A. verschillende onderzoekingen verricht over
de lonen en arbeidsvoorwaarden in de landen van de K.S.G. met
het oog op de geleidelijke harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.
Over bovenstaande aangelegenheden treedt zij veelvuldig met de
organisaties van werkgevers en werknemers, alsmede met des-
kundigen in overleg. Verschillende voorstellen en maatregelen
zijn uitgewerkt of in voorbereiding.

Men kan zich afvragen of het juist is, dat aan de K.S.G. geen
bevoegdheden op sociaal gebied zijn opgedragen, aangezien de
sociale problemen een vooraanstaande rol in de kolen- en staal-
politiek spelen. Van werknemerszijde wordt bij herhaling de
aandacht van de Algemene Vergadering en van het Raadgevend
Comitd op de lonen en arbeidsvoorwaarden in de mijnen en staal-
ondernemingen gevestigd. De moeilijkheid is echter gelegen in de
deelintegratie. De sociale problematiek in de K.S.G. iS naUW
verwant met de algemene sociale politiek van de nationale staten.
Een harmonisatie van de sociale voorwaarden in K.S.G. verband,
waarmede dan veelal wordt bedoeld het streven naar de beste
in enig K.S.G.-land bestaande arbeidsvoorwaarden, kan een onge-
wenste verwijdering betekenen van het algemeen niveau van lonen
en arbeidsvoorwaarden. Enerzijds wordt in de K.S.G. de behoefte
gevoeld aan een werkelijke sociale politiek, die de sociale ont-
wikkeling in de gewenste richting kan leiden. Anderzijds bestaat
er behoefte aan een betere coardinatie tussen de nationale politiek
en de ontwikkeling op sociaal gebied in de K.S.G. Ook op sociaal
gebied zijn de nadelen van sector-integratie te voorschijn gekomen.

6
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§ 6. Het vervoer en de K.S.G.
De transportkosten zijn cen belangrijk kostenbestanddeel van de
K.S.G.-producten, die ongeveer de helft uitmaken van het totale
goederenverkeer van de spoon*egen en ongeveer 40 % van de
binnenscheepvaart; in het verdrag is dan ook in een actieve be-
moeiing met transportaangelegenheden voorzien.

Art. 70 vermeldt o.a. het volgende:
„Erkend wordt, dat de instelling van de gemeenschappelijke markt noopt tot het
toepassen van zodanige vervoertarieven voor kolen en staaI, dat aan verbruikers,
die in overeenkomstige omstandigheden verkeren, overeenkornstige tarieven
worden berekend..

„Met betrekking tot het vervoer tussen de deelnemende Staten zijn met name
verboclen discriminaties in vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden, welke zijn
gebaseerd op het land van oorsprong of bestemming van de producten..

„Onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel, alsmede van de overige
bepalingen van het Verdrag, blijft het vervoerbeleid, met name de opstelling en
wijziging van de vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden, van welke aard dan ook,
alsmede de bemoeienis met de vrachtprijzen ter verzekering van het financi6le
evenwicht van de vervoersondernemingen, onderworpen aan de wettelijke be-
palingen of uitvoeringsvoorschriften van elk der deelnemende Staten; dit geldt
eveneens voor de maatregelen met betrekking tot coordinatie of mededinging
tussen de verschillende takken van vervoer of tussen de verschillende vervoers-
wegen.

"

In de Overgangsbepalingen (§ 10) wordt o.m. het volgende gezegd:
„Een Commissie van door de Regeringen der deelnemende Staten aangewezen
deskundigen wordt door de Hoge Autoriteit onverwijld samengeroepen en door
haar belast met het bestuderen van de aan de Regeringen met betrekking tot
het vervoer van kolen en staal voor te stellen voorschriften voor het bereiken van
de doelstellingen omschreven in Artikel 70 van het Verdrag."

De maatregelen, welke door de Commissie van Deskundigen moeten worden
bestudeerd zijn de volgende:
1. Opheffing van de discriminaties, welke in strijd zijn met het bepaalde in de

tweede alinea van Artikel 70;

2. Instelling voor het vervoer binnen de Gemeenschap van directe internationale
tarieven, waarbij rekening wordt gehouden met de totale afstand en welke
een degressief karakter dragen, zonder dat vooruitgelopen wordt op de ver-
deling der opbrengsten tussen de belanghebbende vervoersondernemingen;

3. Een onderzoek bij de verschillende takken van vervoer naar de vrachtprijzen
en vervoersvoorwaarden van welke aard dan ook, welke voor het vervoer van
kolen en staal worden toegepast, met het oogmerk om een harmonisatie daarvan
in het kader van de Gemeenschap te verwezenlijken, en voor zover dit nood-
zakelijk is voor de goede werking van de gemeenschappelijke markt, daarbij
rekening houdende  o.a.  met de kostprijs  van het vervoer.

Wat betreft de vrachtdiscriminaties, de meest in het oog vallende
discriminaties bij het spoorwegvervoer zijn vrijwel onmiddellijk bij
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de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen opge-
heven. Ofschoon de H.A. zich actief bezighoudt met de bestrijding
van de discriminaties, is zij daarin slechts gedeeltelijk geslaagd.
Het is ook niet anders te verwachten, zolang het vervoer onder-
geschikt wordt geacht aan de nationale sociaal-eonomische doel-
stellingen.

De opstelling van directe tarieven is niet zonder moeilijkheden
verlopen. Na moeizame onderhandelingen werd op 20 januari
1955 door de Raad van Ministers de Resolutie goedgekeurd be-
treffende directe internationale spoorwegtarieven 1 met een degres-
sief 2 karakter welke voor kolen  en  crts  op   1   mei   1955 in werking
traden en voor ijzer en schroot een jaar later.

1 Berekeningswijze der tarieven
Voor de invoering der directe tarieven werden de internationale spoorweg-
tarieven als volgt berekend:

P = t.Nt PN x k'N x fAI (outr k') t tD + PD x k" D x fD (over k")
P = totale berekende prijs f = degressie coefficient
t = vaste aanslag N -  Nederland
p = prijs per ton/km D = buitenland
k = aantal kilometers binnenlands traject
Na invoering der directe internationale tarieven werd de berekening als volgt:

P =  & iN + PN x  EN x fN(overk' + k") t  J tD + PD x  k"D x
x fD(over k' + k")

Verschilpunten nieuwe en oude berekeningswijze:
De vaste aanslag wordt gehalveerd  (* t).
De degressie-coefficient, welke bij de totale afstand behoort, wordt toegepast
en niet die van het nationale traject (k' + kl').

De nationale spoonvegen mogen zelf hun vaste aanslag en prijs per ton/km
vaststellen.
Een voorbeeld moge de zaak verduidelijken:
Stel een transport van staal van IJmuiden naar Mannheim:

200 km 300 km
IJmuiden c :  grens < > Mannheim

Na de invoering der directe internationale spoorwegtarieven is de totaalprijs
opgebouwd uit:

de halve vaste aanslag berekend in Nederland
+ de halve vaste aanslag berekend in Duitsland
+ 200 x het Nederlandse kilometertarief x de Nederlandse degressie-

coefficient behorende bij 500 km
+ 300 x het Duitse kilometertarief x de Duitse degressie-coefficient

behorende bij 500 km.
2 Degressie coefficient

Uniforme degressie-coefficienten zijn vastgesteld voor afstanden tot 250 km
voor brandstoffen en erts resp. 200 km voor ijzer en staal en schroot, gelijkelijk
van toepassing op de binnentarieven en de internationale tarieven.
Voor afstanden boven de 250 km resp. 200 km mag voorts elke Staat zelf zijn
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De commissie van vervoerdeskundigen heeft zich vervolgens
beziggehouden met de harmonisatie van de spoorwegtarieven
d.w.z. met de verschillen in de tariefhoofden voor de diverse
goederen en met de verschillen in degressie-coefficienten. Resultaten
zijn nog niet bereikt. De directe internationale tarieven betekenen
een kostenverlaging van het grensoverschrijdend spoorwegvervoer.

Wat de overige doeleinden van de vervoerpolitiek in de K.S.G.
betreft, is met de harmonisatie van de vrachtprijzen en de vervoer-
voorwaarden weinig vordering gemaakt. Dit geldt zowel de ver-
houdingen van in de verschillende transportsectoren toegepaste
tarieven, als de nationale verschillen in tarieven. Hier manifesteren
zich eveneens de moeilijkheden van een sectorsgewijze integratie:
een gezonde concurrentie tussen de verschillende vervoerdiensten
is alleen mogelijk, indien deze in de deelnemende landen gelijkelijk
worden belast d.w.z. indien in de landen overeenstemming bestaat
over de vervoerpolitiek.

In tegenstelling tot de spoorwegen vloeien directe tarieven voor
het vervoer langs de weg of te water onmiddellijk voort uit het feit,
dat het internationale transport geheel door dezelfde vervoerder
wordt verzorgd. Het probleem, dat zich hier voordoet, ontstaat door
de meestal geregelde vrachttarieven voor de nationale binnen-
scheepvaart en de vrije vrachttarieven voor het internationale
vervoer. Dit brengt een dispariteit in vervoerkosten met zich mede,
naar gelang het een nationaal ofinternationaal traject betreft, welke
een concurrentie-verstorend element inhoudt. Voor het weg-
vervoer geldt hetzelfde als voor de binnenvaart. De vrijheid van
het internationaal wegverkeer is veelal beperkt tot bilaterale
contingenten. De Hoge Autoriteit heeft zich actief met deze vraag-
stukken bezig gehouden. Wat de binnenscheepvaart aangaat, gaan
de gedachten van de Hoge Autoriteit uit naar overeenkomsten
tussen de Regeringen van de betrokken staten over de instelling

degressie-coefficient vaststellen, mits deze blijven binnen bepaalde minimum-
en maximumgrenzen.
In de derde plaats dient onderscheid te worden gemaakt tussen nationale en
internationale tarieven betreffende een afstand groter dan 250 km resp. 200 km.
Voor de internationale tarieven gelden de nationale coefficienten, welke be-
horen  bij de totale afstand (binnenlands + buitenlands parcours).  De  voor
het internationale vervoer vastgestelde minimumgrens coefficient ligt echter
hoger dan de minimumgrens voor het louter binnenlands verkeer. De maxi-
mumgrens is voor het internationale en nationale tarief dezelfde.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken:
Voor vaste brandstof ligt de minimumgrens van de nationale degressie-
coefficient,welke wordt toegepast op een afstand b.v. boven de 1200 km op 0.386.
Betreft  het een internationaal traject  dan   is deze grens-coefficient   0.70.   De
maximumgrens is in beide gevallen dezelfde nl. 0.825.
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van vrachtbeurzen voor het internationale verkeer. Voor de Rijn-
vaart zouden de aanbevelingen van de Economische Rijnvaart-
conferentie,  in  1952 te Straatsburg gehouden, kunnen worden over-
wogen, waarbij uitsluitend overeenkomsten tussen personen, die
rechtstreeks bij de scheepvaart zijn betrokken, worden voorzien.
Met betrekking tot het wegvervoer wordt gedacht aan openbaar-
making van de prijzen en voorwaarden. 1 Dit stuit echter op verzet
o.m. van de vrije vervoerders, die hierin een belemmering zien
van hun aanpassingsvermogen aan de wisselende marktver-
houdingen. Uit het verdrag valt geen verplichting tot publicatie
van de vervoertarieven af te leiden.

Het vervoervraagstuk op de gemeenschappelijke markt raakt
de kern van het nationaal vervoerbeleid, waar overwegingen van
commerciele en politieke  aard, van voorkeur voor spoor- of water-
wegen, van bevordering van industrieontwikkeling en -spreiding,
van vrijheid en overheidsinmenging hebben geleid tot zeer uiteen-
lopende vervoerprijzen en voorwaarden. Uiteindelijk bestaat er voor
dergelijke problemen geen andere deugdelijke oplossing dan het
uitwerken van een gemeenschappelijk beleid, waarin op passende
wijze rekening wordt gehouden met de vereisten van een goed
beheer van het transportwezen, het evenwicht in de algemene
economie en de in verband met de regionale ontwikkeling te stellen
basisvoorwaarden. Voor een dergelijke allesomvattende taak biedt
de K.s.G. niet het noodzakelijke kader. Bij de bespreking van de
E.E.G. zal nader op dit vervoervraagstuk worden teruggekomen ten
einde na te gaan, of daar een beter perspectief wordt geboden voor
een mogelijke oplossing.

§  7.  De  resultaten  van  de  gemeenschappelijke  markt

Op pagina 80 zijn een aantal basiscijfers opgenomen over de markt-
ontwikkeling in de K.S.G. Uiteraard is het moeilijk de gevolgen van
de instelling van de gemeenschappelijke markt te scheiden van het
algemene conjuncturele beeld.

De productie-capaciteit van kolen, welke tot aan de instelling
van de K.s.G. sinds de eerste wereldoorlog vrijwel stabiel is ge-
bleven, vertoont thans, gestimuleerd door de actie van de H.A.,
tekenen van een geringe uitbreiding, hoewel het relatieve aandeel
van de kolen in de energievoorziening van Europa sterk achter-
uitloopt. De uitbreiding van de staalproductie, met name in 1955
en 1956, verloopt sneller dan de ontwikkeling van de wereld-
productie;  voor de oorlog produceerden de landen van de Gemeen-
1   Zie vijfde Jaarverslag van de H.A.
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schap   f    1 /4, thans   1 /5  van de wereldstaalproductie, zodat  de
achterstand vooral tijdens de tweede wereldoorlog opgelopen
geenszins is ingehaald.

Opvallend is het verloop van het onderlinge handelsverkeer, dat
in   1956 voor kolen  met  ca.   20  % is toegenomen ten opzichte  van
1952 en in deze periode voor staal 2* maal is vermeerderd. De
daling voor kolen t.o.v. het voorafgaande jaar vloeit voort uit het
feit, dat de voorraden in Belgie en Frankrijk na de massale ver-
kopen  van 1955 nagenoeg uitgeput waren. De uitbreiding  van  het
onderlinge handelsverkeer ging niet ten koste van de handel met
derde landen. Terwijl de uitvoer van kolen op ongeveer hetzelfde

niveau bleef, steeg de invoer van kolen- en staalproducten. De
conclusie schijnt gewettigd, dat de K.S.G. heeft bijgedragen tot
een betere geographische verdeling van de productie. Zonder het
vrije en stabiele verkeer op de gemeenschappelijke markt zou de
productie niet in het huidige tempo zijn toegenomen, hetgeen ook
uit een vergelijking met de ontwikkeling voor de oorlog valt af te
leiden. Het is nog te vroeg na de enkele jaren van haar bestaan een
oordeel over de K.S.G. te geven. Ongetwijfeld is de conjunctuur
haar gunstig geweest en heeft zij  nog geen politieke of economische
krachtmeting doorgemaakt.

Aan de mogelijkheden van een gemeenschappelijke markt in
een bepaalde sector zijn zekere grenzen gesteld. Indien het econo-
mische, monetaire, sociale en fiscale beleid in de deelnemende landen
blijft uiteen lopen, geeft de partiele integratie tot bepaalde on-
billijkheden aanleiding, welke b.v. in de onderlinge concurrentie-
positie tot uiting komen. Hoe wil men, dat het prijs- en investerings-
beleid van de H.A. succes heeft zolang de nationale regeringen vast-
houden   aan hun eigen prijs- en investeringsbeleid?  Wat   is   de
betekenis van het kolen- en staalbeleid, indien de algemene energie-
en expansie-politiek nationaal blijft bepaald?

Binnen 12 & 15 jaar zal een gemeenschappelijke markt van
wijdere omvang tot stand komen. Alleen in dit ruimer verband kan
de K.S. G. aan haar doel beantwoorden. Deze noodzaak is van het
begin afingezien en in de doelstellingen van het verdrag vastgelegd.
Alleen indien de K.S.G. zal rusten op een werkelijke en heclitere
belangengemeenschap, die slechts bij een volledige integratie van
de zes landen wordt bereikt, zullen de fundamenten aanwezig zijn
voor een duurzame en doelmatige voorziening van kolen en staal
in Europa.
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H. HET MISLUKKEN VAN DE SUPRA-NATIONALE GEDACHTE

§   1.   Formen  van  samenwerking                                                                               -  
Een onderscheid werd gemaakt tussen intergouvernementele
samenwerking en integratie in supra-nationale zin. Bij de K.S.G.
hebben wij te maken met de eerste werkelijke vorm van integratie,
evenwel beperkt tot een bepaalde sector van het economisch leven.
Uit het overzicht van de K.S.G. blijkt het verschil met de eerdere
vorm van samenwerking, waarvan sprake WaS in O.E.E.s.-verband.
Hier ging het slechts om een politiek van louter co8rdinatie en
beperkte de samenwerking zich tot de behartiging van de gemeen-
schappelijke belangen, in zoverre de hiervoor te brengen offers
beperkt konden blijven. In tegenstelling tot deze intergouverne-
mentele samenwerking, constateren we bij de K.S.G. een duidelijke
groei naar een ecnlmid, een gemeenschappelijke IB*kt of zoals het
verdrag het uitdrukt een fusionering der belangen. Ook in haar
politieke uiterlijk zijn de elementen van een integratie te onder-
kennen. We treffen hier gdz.agsgrgangaaan, belast met het voeren
van een gemeenschappelijk beleid, waar de politieke wilsvorming
van de betrokken volkeren tot uitdrukking wordt gebracht en
welke gezagsorganen tevens verantwoordelijk zijn aan een parle-
ment, dat het beleid in een bepaalde richting kan sturen en de
controle ter hand neemt. Behalve in Frankrijk, waar de traditie
vasthield aan de nationale souvereiniteit, ging in het algemeen de
voorkeur uit naar een uitbouw van de samenwerking in supra-
nationale zin, hetgeen een beter perspectief opende de nationale
tegenstellingen te overbruggen en de doelstellingen van de integratie

-.,
te verwezenlijken.

Na de totstandkoming van de K.S.G. deed de vraag zich voor,
of nog andere sectoren in aanmerking kwamen te worden ge-
integreerd volgens een soortgelijke procedure als die van het
Schuman-plan. Deze vraag heeft geleid tot de controverse 1 tussen
de voorstanders van sectorsgewijze integratie en integratie in de
breedte. Met dit laatste wordt bedoeld, dat de maatregelen van
toepassing zijn op alle sectoren van de economie. Uit de ervaring
opgedaan in de K.S.G. is komen vast te staan, dat aan een sectors-

gewijze of functionele integratie ernstige bezwaren zijn verbonden.
a. In de eerste plaats betekent een functionele integratie altijd

een kliosima#*FA ingreep  in het economische leven.   Voor  de  niet
geYntegreerde sectoren behouden de nationale regeringen hun ver-
1 Vgl. het Rapport van de Raad van Europa; blz. 65-70. Het Rapport stelt

zich op een meer neutraal standpunt en acht beide methoden als elkaar
aanvullend.
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antwoordelijkheid. In het voeren van een nationale welvaarts-
politiek worden de regeringen naar mate de integratie voortgang
vindt steeds meer beperkt. Bovendien grijpt de integratie zo diep
in de nationale volkshuishouding in en zijn er zoveel aanrakings-
punten met nog niet geintegreerde sectoren, dat een dergelijke
welvaartspolitiek op allerlei punten kan worden doorkruist. Ver-
schillende gevallen zijn hier te noemen. Na de integratie van i
branches met sterke exportartikelen wordt de handelspolitieke
positie der regeringen verzwakt. Sprekend is het

voorbeeld van  de prijzen en lonen in de kolen- en staalsector en de conflicten,
die zich op dit gebied voordeden met de nationale prijs- en loon-
politiek. Genoemd is reeds de kolenpolitiek als onderdeel van een
meer algemene energiepolitiek.

b. De integratie van de sectoren, die hiervoor in aanmerking
komen, stuit op bezwaren wegens de nationale verschillen, die
zich zullen blijven voordoen. Het verschaffen van een gelijke
concurrentiepositie veronderstelt, dat codrdinatie van beleid over
de gehele breedte plaats vindt. Integratie voor bepaalde sectoren
vereist samenwerking, op zijn minst op aanverwante terreinen. Een
voorbeeld is gelegen in de nationale verschillen in fiscale belasting
van kolen en staal binnen het K.S.G. gebied en de hieruit voort-
gekomen moeilijkheden met name tussen Frankrijk en Duitsland. 1

c. Een integratie op een zo breed mogelijk terrein zal veel meer

L

de gelegenheid bieden om nadelen, welke in de ene bedrijfstak
ontstaan te compenseren door voordelen, die een andere bedrijfstak
van integratie ondervindt.

d. Integratie per sector, waarbij voor elke bedrijfstak eigen voor-
zieningen worden getroffen en eigen instellingen in het leven ge-
roepen, verschaft een veelheid van beleidsorganen, waartussen een
doeltreffende courdinatie zeer moeilijk tot stand te brengen valt.
Het gevaar is hier bovendien niet denkbeeldig, dat bij een integratie
per sector te veel ordenend zal worden opgetreden. Mochten zich
bepaalde moeilijkheden voordoen, dan ligt het op de weg der
functionele integratie, dat oplossingen worden gezocht in de be-
treffende bedrijfstak, waar de moeilijkheden zich voordoen. Het
ligt voor de hand, dat commerciele en politieke afspraken hier als
remedies zullen worden aanbevolen. Evenwel is een integratie zin-

  loos als

ze leidt tot een handhaving van de status quo. Integratie
in de breedte zal er toe leiden, en dit is zeer belangrijk, dat op-

 

lossingen worden gezocht in een gemeenschappelijk beleid, gericht
op een sanering van de economische structuur.
1  Zie het Rapport TINBERGEN terzake van de uit omzetbelasting voortvloei-

ende vraagstukken op de gemeenschappelijke markt, publicatie K.S.G. 1953.
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De hierboven vermelde bezwaren tegen sectorsgewijze of functio-
nele integratie komen alle hierop neer, dat enerzijds een eenzijdige
aanpak van de integratie niet te dragen konsekwenties voor de
nationale volkshuishouding met zich mede brengt, anderzijds de
integratie zelf op onoverkomenlijke hindernissen stuit. Tegenover
de hier vermelde nadelen moeten ook de voordelen worden aan-
gegeven. Bij functionele integratie komen de eigen aspecten van de
sector meer tot hun recht. Specialisten kunnen zich bezig houden
met een geeigende oplossing voor de specifieke problemen in
iedere bedrijfstak.

Bij het afwegen van voor- en nadelen is de keuze niet moeilijk.
Een integratie in de breedte is bepaald te prefereren boven een
functionele integratie. Voor die sectoren, waarvoor dit nodig mocht
blijken, zijn dan altijd nog speciale voorzieningen te treffen. Te
denken valt hier aan sectoren als de landbouw, het transport en
de energie. Toch zal de aanpak van deze sectoren een onderdeel
moeten blijven uitmaken van het gehele terrein der integratie.

§ 2. Het Ontwerp-Statuut
De hierboven ontwikkelde gedachten hebben zich ook in de
politiek gemanifesteerd. Op 10 september 1952 verzochten de
Ministers van Buitenlandse Zaken der zes Schuman-landen de leden
der Algemene Vergadering voor Kolen en Staal een ontwerp ver-
drag voor te bereiden, strekkende tot de vorming ener Europese
Politieke Gemeenschap. De leden der Algemene Vergadering, aan-
gevuld met enkele personen, tezamen vormend de „Assemblde
ad-hoc" hebben   op 10 maart    1953 een ontwerp-statuut   aan   de
betrokken Regeringen aangeboden. De kern zou bestaan uit de
K.S.G. en de Europese Defensie Gemeenschap, welke beide zouden
worden ingebracht in de voorgestelde Europese Gemeenschap.

Een speciaal hoofdstuk van het ontwerp is gewijd aan de econo-
mische samenwerking, waartoe slechts een aantal beginselen in
het ontwerp-statuut zijn opgenomen zoals de geleidelijke instelling
van een gemeenschappelijke markt gebaseerd op de normen van
de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. De toepassing
en realisatie van deze beginselen is echter afhankelijk gesteld van
een procedure, welke weinig perspectief bood, dat de economische
integratie daadwerkelijk werd aangepakt. Vandaar dat de Neder-
landse Regering er goed aan meende te doen een begin van uit-
voering van deze beginselen voor te stellen. Deze voorstellen hebben
bekendheid verworven onder de naam „Plan-Beyen".
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§ 3. Het Plan-Beyen
K.

Het  Nederlandse plan omvat de volgende elementen:
1.   De vorming van een douane-unie binnen  10 jaar,  als een eerste

stap naar een gemeenschappelijke markt, waarbinnen goederen,
personen en kapitaal zich vrij kunnen bewegen.

2. De instelling van een zo laag mogelijk gemeenschappelijk tarief
van invoerrechten voor derde landen.

3. De aanvaarding van een gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid voor de uit de verwezenlijking van de gemeenschappelijke
markt voortvloeiende „troubles fondamentaux". Deze gedachte
is belichaamd in de stichting van een Europees fonds, dat de
nodige financiele steun zal verlenen aan modernisatie- en uit-
breidingsplannen om bepaalde moeilijkheden als gevolg van
de productieverschuivingen te kunnen opvangen.

Het Plan Beyen bevat goede gedachten, maar toch kan men zich
afvragen of de opzet niet te veel uit de gezichtshoek van de Benelux
is bekeken. De voorkeur voor een douane-unie is hier niet vreemd
aan. De Beneluxlanden zouden hierbij  van hun reeds relatief lage
rechten profiteren. Bovendien is de aanpak van de integratie be-
perkt gehouden. Zonder twijfel is deze beperktheid door politieke
overwegingen ingegeven en bepaald door de haalbaarheid van het
plan in de gegeven omstandigheden. Niettemin is in het Plan-Beyen
onvoldoende aandacht geschonken aan een genoegzame courdinatie
tussen de sociaal-economische en monetaire politiek; nagelaten was
de omschrijving van een positieve politiek op de gemeenschap-
pelijke markt alsmede van de voorwaarden die moeten zijn vervuld,
wil de douane-unie welslagen. Het ontbrak feitelijk aan voldoende
inzicht in de problematiek van de integratie zoals het probleem
van distorsies, de betalingsbalans, de speciale voorzieningen die
nodig zouden zijn voor landbouw en transport etc. Omdat uiteraard
de douane-unie geen vrijheid van kapitaal- en personenverkeer
omvatte, had Italie doorslaggevende bezwaren.

Behalve dat het Plan-Beyen een beperkte inhoud had, kwam met
name van Duitse zijde critiek op de wijze waarop de aanpak van
de integratie werd voorgestaan. Voor een goed begrip van de zaak
kunnen in het algemeen twee opvattingen tegenover elkaar worden
gesteld wat de realisatie van het integratieproces betreft.

1. De ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt moet
primair worden gesteld, waaruit in tweede instantie voortvloeit
dat de economische kracht der verschillende landen min of meer
automatisch met elkaar in overeenstemming wordt gebracht. Een
gelijkheid der onderlinge concurrentievoorwaarden is derhalve
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geen noodzakeliike voonvaarde voor een vrij onderling verkeer.

2. Alvorens het onderling verkeer wordt vrijgegeven, dienen
allereerst de algemene concurrentievoonvaarden met elkaar in
evenwicht te worden gebracht, zodat door het elimineren van ver-
schillen in de economische kracht der partnerlanden een domineren
van de marktsituatie is uitgesloten.

§ 4. Het Duitse Plan
Terwijl nu het Plan-Beyen uitging van het eerste denkbeeld, sloot
het Duitse plan, opgesteld door de „Wirtschaftlicher Beirat beim
Bundeswirtschaftsministerium",   meer   aan   bij de hierboven  om-
schreven tweede weg. De Wirtschaftlicher Beirat geeft een interes-
sante theoretische beschouwing over integratie. Erkend wordt, dat
de theoretisch meest juiste oplossing is een integratie in 66n keer.
Deze uno-acto oplossing zal leiden tot een optimale aanpassing
aan de nieuwe structuur der gemeenschap. Bij een geleidelijk
integratieproces vindt immers steeds een aanpassing plaats aan een
onbestendige toestand. Niets wijst erop, dat dit aanpassingsproces

langs economisch verantwoorde wegen zal geschieden.
De tweede weg is wellicht theoretisch de meest juiste, mits men

echter van te voren weet hoe de structuur van de gemeenschap-
pelijke markt zich zal vormen. De laatste veronderstelling lijkt
echter weinig reeel.

Overigens staat het bij voorbaat nog niet vast, of een uno-acto
oplossing de economisch meest verantwoorde keuze is. Een uno-
acto oplossing gaat met aanzienlijke kapitaalvernietiging gepaard.
Tegenover het prijsgeven van een optimale aanpassing staat in
geval van een geleidelijk zich ontwikkelend integratie-proces de
mogelijkheid tot afschrijving van het verouderde productie-
apparaat. De duur van het aanpassingsproces zou ik dan ook mede
willen laten bepalen door de afschrijvingsmogelijkheden en even-
tueel door de aanwezige financieringsmiddelen, welke ter beschik-
king komen om de structuuraanpassingen te bekostigen. Ten slotte,
en dit is wel zo belangrijk, zal de uno-acto oplossing een dermate
schok geven aan de volkshuishouding, dat de daaruit voort-
vloeiende sneeuwbal-effecten het gehele economisch leven zullen
verstoren.

Het Duitse plan, rekening houdende met het feit, dat een uno-
acto oplossing politiek gezien niet realiseerbaar is, kent een drietal
fasen. Daaruit blijkt de voorkeur te beginnen met een herstel van
het evenwicht tussen de economische machtspositie der deel-
nemende landen.
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Allereerst moeten de bestaande wisselkoersen zodanig worden
gecorrigeerd, dat zij zo dicht mogelijk de evenwichtskoersen be-
naderen. Ten einde het bereikte evenwicht tussen deze koersen
te handhaven, dienen de centrale banken een gecot)rdineerde
geld- en credietpolitiek te volgen. Op twee wijzen kan hieraan uit-
voering worden gegeven, hetzij door bindende afspraken tussen de
centrale banken, hetzij door het verstrekken van hiertoe benodigde
bevoegdheden aan de E.B.U.

De volgende fase wordt ingeluid met de verwezenlijking van
een tarief-unie d.w.z. afschafling van restricties en invoerrechten
met uitzondering van een gemeenschappelijk tarief naar buiten
ter hoogte van de gemiddelde bestaande tarieven.

Vervolgens moet de convertibiliteit worden hersteld. Het externe
evenwicht wordt verkregen door de wisselkoersen vrij te geven.
Wel wordt getracht deze koersen stabiel te houden, waartoe de
monetaire politiek moet worden gecoilrdineerd. Daarvoor is nood-
zakelijk een Europees ministerie van Financien, dat voor haar
monetair beleid verantwoording is verschuldigd aan een Europese
volksvertegenwoordiging.

Tegelijk met de hier vermelde integratiebepalingen, dient een
vrij verkeer van personen en kapitaal te worden voorbereid. De
instelling van de gemeenschappelijke markt moet vervolgens ge-
paard gaan met het oplossen van de verschillende transportvraag-
stukken, terwijl de vrijheid van concurrentie dient te worden ge-
waarborgd door het tegengaan van kartel- en monopolievorming.

Het Duitse plan is theoretisch weloverwogen, maar levert bij
de practische uitwerking zeker moeilijkheden op, omdat wordt
voorzien in een onmiddellijke overdracht van bevoegdheden op
monetair-financieel gebied aan supra-nationale organen. Veeleer
is de voorkeur te geven aan een tussen het Plan Beyen en het Duitse
plan bestaande middenweg, waarbij het accent dient te vallen op
de successievelijke vrijmaking van het verkeer en gelijktijdig, naar
mate het integratieproces voortschrijdt, aandacht wordt geschonken
aan de harmonisatie van de concurrentieverhoudingen. Aldus wordt
hierdoor als het ware het pad gebaand voor een doelmatig ver-
loop van het integratieproces. Kan in de aanvang worden volstaan
met een gecoordineerd nationaal economisch, monetair en fiscaal
beleid, parallel aan het integratieproces dient later het accent van
dit beleid bij de gemeenschap te worden verlegd.

§  5.  De  Europese  Defensie  Gemeenschap
Dat de ontwikkeling van de integratie volgens de lijnen van het
ontwerp-statuut voor een Politieke Gemeenschap en het Plan-Beyen
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geheel is doodgelopen, is te wijten aan het verwerpen van het
E.D.G.-verdrag in 1954 in de Franse Kamer. Met de K.S.G. was de
E.D.G. het belangrijkste terrein, waarover de Politieke Gemeen-
schap bevoegdheid zou krijgen.

Een Europees leger, een gedachte die door CHURCHILL in de
Raad van Europa in Straatsburg was te berde gebracht, was ook
de  wens  van de Franse regering,  toen in september 1950 tijdens een
biieenkomst van de Noord-Atlantische Raad in New York de nood-
zaak werd erkend van een Westduitse bijdrage tot de Europese
defensie. Bij de Franse regering bestonden overwegende bezwaren
tegen een zelfstandige Duitse strijdmacht.

In october 1950 werd door de toenmalige Franse Minister-
PreSident PLEVEN de vorming voorgesteld van een geintegreerde
strijdmacht, waarvan ook van Duitse zijde zou worden decl-
genomen. Het overleg dat hierop volgde, leidde tot de onder-
tekening op 27 mei 1952 te Parijs van het E.D.G.-verdrag. Als voor-
naamste doelstelling wordt genoemd de handhaving van de vrede,
waartoe geschiedt een zo volledig mogelijke integratie van het
personeel en het materieel der nationale strijdkrachten in een
supra-nationale Europese organisatie. Deze integratie van krachten
zou gepaard gaan met de opstelling van een gemeenschappelijke
begroting en dito bewapeningsprogramma.

Men kan zich afvragen of een integratie van strijdkrachten
niet moet worden beschouwd als een stap, welke niet aan het begin,
doch aan het eind van de ontwikkeling ener Europese gemeenschap
dient te worden gezet. Immers, de gewapende macht kan niet
anders zijn dan een instrument van politiek beleid, dat bij gebrek
aan een politieke integratie tot de activiteit der souvereine
regeringen blijft behoren. Bovendien vormen de defensie uitgaven
een zo aanzienlijk percentage van het totale budget, dat de particle
integratie verstrekkende gevolgen heeft voor het onder de verant-
woordelijkheid der landsregeringen vallende beleid op financieel,
economisch en sociaal gebied.

Bij de behandeling van het E.D.G.-verdrag in de Franse Assemb16e
waren de weerstanden tegen dit verdrag niet zozeer gericht op
de herbewapening van Duitsland, als wel tegen het aanvaarden
van een supra-nationale gemeenschap op defensie gebied. Het is
een ieder duidelijk, dat de Regering Mend6s-France de Europese
integratie niet heeft gewild en dat zij een andere richting wilde uit-
koersen dan met de K.S.G. was ingeslagen. Het prijsgeven van een deel
van de eigen nationale souvereiniteit woog voorFrankrijkhetzwaarst.

Met de verwerping van de E.D.G. op 30 augustus 1954 werd een
zware slag toegebracht aan het streven naar integratie.



94             PLANNEN EN REALISATIES

§ 6. De Westeuropese Unie
Het gevaarlijke vacuum door de crisis ontstaan op het gebied
van de defensie, kon spoedig worden verholpen. Korte tijd na de
venverping van de Eu.G. werd een alternatief uitgewerkt, dat is
vastgelegd in de Protocollen van Parijs. De opname van Duitsland
in de Noord-Atlantische Verdrags-organisatie (N.A.V.0.) en het
tegelijkertijd doen toetreden van Duitsland en Italie tot het zo-
genaamde Verdrag van Brussel bood inderdaad de mogelijkheid de
Duitse herbewapening op korte termun ten uitvoer te leggen.

Het verdrag van Brussel dateert reeds van  1948  en werd gesloten
door Belgie, Frankrijk, Groot-Brittannie, Nederland en Luxemburg.
Het verdrag bepaalt, dat in geval van militaire agressie, de landen
elkaar militaire bijstand verlenen. Na het sluiten van het N.A.V.0.-
verdrag werd het Brussels-Pact ten nauwste met de N.A.V.0. Ver-
bonden. Een Raadgevende Raad van Ministers van Buitenlandse
Zaken van de vijflanden had, tezamen met een Speciale Commissie,
ten doel de samenwerking te bevorderen op economisch, sociaal
en cultureel gebied.

In het Protocol, dat voorzag in de wijziging van het verdrag van
Brussel tot de Westeuropese Unie, spreken de onderhandelaars de
overtuiging uit, dat de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland
en van de Italiaanse Republiek een nieuwe en belangrijke stap
zal betekenen op de weg naar versterking van vrede en vrijheid,
de Europese eenheid zal bevorderen en een aanmoediging zal
inhouden tot de geleidelijke integratie van Europa. Meer dan een
platonische verklaring betekent dit niet. Aan het wezen van het
Brussels verdrag als intergouvernementele overeenkomst werd niets
gewlJzigd: er zijn geen gemeenschappelijke beleidsorganen, terwijl
de Assemb16e, die binnen de W.E.U. werd gevormd, slechts
een consultatief karakter verkreeg, zonder dat dus de Raad
van Ministers hieraan verantwoording was verschuldigd. De
w.E. u. is dan ook niet anders dan een instituut, dat, op inter-
gouvernementale basis, voornamelijk de verdediging van West-
Europa veilig stelt, daarbij de strategische en militair-tactische be-
voegdheden overlatend aan de N.A.V.0. Zij betekende niet het
kader voor een verdere politieke en economische integratie in
Europa. Het gevolg hiervan was, dat Groot-Brittannie, ondanks zijn
deelname aan de W.E.U., min of meer afzijdig bleef bij de verdere

ontwikkeling van de integratie.
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I. DE „RELANCE EUROPEENNE"

§  1.   De  conferentie   Dan  Messina

Het meest in het oog springende gevolg van de verwerping der
E.D.G. VOOr de integratie is wel het feit, dat in plaats van de politieke
integratie (vgl. het besproken ontwerp-statuut) thans de econo-
mische integratie op de voorgrond wordt geplaatst. Betekent de
nadruk op politieke integratie, dat de samenwerking zonder directe
betekenis is voor de welvaart van Europa, het eenzijdig nastreven
van economische integratie zonder een staatkundige organisatie
levert het gevaar op, dat de vorming van een economische be-
langengemeenschap op los zand wordt gebouwd.

Door de tegenslag met de E.D.G. was aan de ontwikkeling van
de integratie in supra-nationale zin voorlopig een einde gekomen.
In 1955 evenwel begon in Frankrijk zich een streven kenbaar te
maken om een samenwerking te verkrijgen op het gebied van de
kernenergie. De Benelux-landen verklaarden zich in principe hier-
toe bereid, mits ook tegelijkertijd aandacht zou worden besteed
aan de vorming van een gemeenschappelijke markt, waartoe zij
voorstellen deden. Van de zijde der Europese Beweging werden
inmiddels verschillende acties gevoerd tot een „relance euro-
p6enne". MONNET, die als voorzitter van de Hoge Autoriteit aftrad,
werd gekozen tot president van het zogenaamde „Comit6 d'Action",
waarin vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit de zes
landen de „relance europdenne" ondersteunden.

Een en ander leidde tot de conferentie van de Ministers van
Buitenlandse Zaken  van   de zes landen, welke   1  en  2 juni  1955 te
Messina werd gehouden en waar de grondslag werd gelegd voor de
Europese Economische Gemeenschap en Euratom. De voor-
naamste punten uit de Resolutie van Messina zijn de volgende:
1. Men zal gezamenlijk plannen bestuderen voor het scheppen van

een Europees net van waterwegen, autowegen, geelectrificeerde
spoorlijnen en voor normalisatie van het materieel. Verder zal
er worden gestreefd naar betere cot;rdinatie van het lucht-
verkeer.

2. Een onderzoek zal worden ingesteld in hoeverre het mogelijk
is de ontwikkeling van de productie en het verbruik van energie
te co6rdineren en algemene richtlijnen voor een energie beleid
op te stellen.

3. Men zal de oprichting bestuderen van een gemeenschappelijke
organisatie op het gebied van de atoomenergie voor vreedzame
doeleinden.
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4. De geleidelijke totstandkoming van een Europese gemeenschap-
pelijke markt wordt ten doel gesteld.

5. De instelling van een Europees investeringsfonds zal worden
bestudeerd.

6. De mogelijkheid van een geleidelijke harmonisatie op sociaal

gebied zal worden overwogen.
Uit bovenstaande punten blijkt, dat men bij de nieuwe stappen

' met name de economische samenwerking voor ogen had.
SpAAK werd benoemd tot voorzitter van het Intergouverne-

mentele Comitd in Brussel, dat een rapport zou voorbereiden over
een Europese samenwerking op het gebied van de kernenergie en
over de instelling van een gemeenschappelijke rnarkt. Het rapport
Spaak werd tijdens de Minister Conferentie van Venetie in mei
1956 als uitgangspunt aanvaard voor de verdragen inzake de
Europese Economische Gemeenschap en Euratom, welke op
25 maart 1957 te Rome werden ondertekend. Het belangrijkste
feit van de conferentie van Venetie was het verzoek van Frankrijk
met betrekking tot een verbinding van de gebieden overzee met de
Euromarkt.

§ 2. Het Rat)port Spaak
Een bespreking van het Rapport Spaak kan hier achterwege
blijven, omdat de daarin opgenomen beginselen uitdrukking
hebben gekregen in de beide verdragen, welke in de volgende hoofd-
stukken aan de orde worden gesteld en waar voor zover nodig, naar
het Rapport zal worden verwezen. Wel moge hier reeds worden
vermeld, dat de verdragen der E.E.G. en Euratom op bepaalde

punten afwijken van het Rapport. Zo wordt in het Rapport
nog niet gesproken  van een associatie  met de gebieden overzee.
In het verdrag is voorts afgezien van een volledig automatisme 1.
Bij de vaststelling van het buitentarief volgt het verdrag niet
volledig het Rapport. Het verdrag gaat in de sociale harmoni-
satie verder dan in het Rapport was voorzien. Anderzijds is men
in het verdrag niet toegekomen aan de concrete uitwerking
van de voorstellen, die het Rapport bevat t.a.v. het vervoer, de
vrijheid van kapitaal- en personenverkeer.

Het Rapport Spaak is bewust opgesteld als een voorstudie voor
een verdrag, zodat het eerder moet worden gezien als een politiek

compromis dan als een wetenschappelijke benadering van het
integratie vraagstuk. De stuwende en bindende kracht van Minister
Spaak is van dominerende betekenis geweest voor het bereikte
resultaat.

1  De overgang van de eerste naar de tweede etappe verloopt niet automatisch.
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§   3.    Enkele   conclusies

De ontwikkeling welke Europa doormaakt naar een grotere een-
heid is een langzaam groeiproces, waarvan het tempo wordt be-
paald door de geleidelijke samensmelting van de belangen. Aan
ups en downs valt niet te ontkomen, maar dit proces is in beweging
gezet en zal het uiteindelijke doel, de integratie van Europa,
naderbij brengen. Inmiddels bestaat er reeds een rnarkant ver-

schil tussen het zelfgenoegzaam nationalisme in de jaren voor de
oorlog en de talrijke instituten van samenwerking en overleg, welke
zijn tot stand gekomen. Deze zullen het onderlinge begrip en de
verstandhouding tussen de Europese volkeren verbeteren.

De samenwerking, die zich in West-Europa op verschillende ge-
bieden en onder verschillende vormen manifesteert, heeft een waar-
achtige bijdrage tot de wederopbloei van het economische leven
geleverd. Deze samenwerking heeft in het algemeen de grootste
resultaten opgeleverd, daar waar gekozen werd voor een integratie
in supra-nationale zin, zoals bij de K.S. G. Indien een lossere binding
werd voorgestaan, meestal aangeduid met intergouvernementele
samenwerking, waren de behaalde resultaten afhankelijk van de
wil tot samenwerking  (O.E.E.S.).  Voor een volledige uitbouw  van
integratie zijn de bestaande organisaties onvoldoende met bevoegd-
heden uitgerust. Benelux vormt hierop in zoverre een uitzondering,
dat een Economische Unie werd benaderd, zonder dat in eerste
instantie bevoegdheden werden overgedragen aan gemeenschap-
pelijke organen. Het ontbreken van een politiek-institutionele opzet
heeft overigens ook geleid tot de opstelling van het Economische
Unie-verdrag, dat de samenwerking in Benelux op een breder plan
Stelt.

De vrijmaking van het verkeer, zoals die werd nagestreefd door
de Benelux, de O.E.E.S. en de K.S.G., heeft geleid tot een vergroting
van het onderlinge handelsverkeer, hetgeen symptomatisch is voor
een betere arbeidsverdeling tussen de deelnemende landen. De
invoercijfers wijzen uit, dat deze grotere onderlinge arbeidsver-
deling niet ten koste is gegaan van de met de rest van de wereld
bestaande internationale arbeidsverdeling.

De verschillende plannen en vormen van samenwerking hebben
slechts ten doel een particle integratie; de praktijk heeft bewezen,
dat de verwevenheid van het economische leven een algemene
aanpak van de Europese integratie vergt. Hiertoe is een be-
slissende eerste stap gezet door de verdragen tot intelling van de
Europese Economische Gemeenschap en Euratom.

7
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER HET VERDRAG

Het verdrag tot instelling van een Europese Economische Gemeen-
schap is een voortvloeisel uit het na-oorlogse streven naar integratie,
waaraan in het voorafgaande hoofdstuk aandacht is geschonken.
Alleen aan de hand van de plannen en realisaties, van de ervaring
opgedaan in het verleden, is het verdrag te begrijpen. Het vertoont
de sporen van de politieke en economische verhoudingen in de zes
landen, welke hun weerslag hebben gevonden in compromis-oplos-
singen, die gedurende vaak haastige onderhandelingen werden
bereikt.

Daar het verdrag is ontsproten uit de conceptie van het rapport
SPAAK, zullen de hierin aangegeven probleemstellingen tegelijker-
tijd aan de orde worden gesteld, indien deze tot een verduidelijking
van het E.E. G.-verdrag kunnen bijdragen.

Uiteraard is het niet mogelijk in het bestek van deze studie alle
facetten van het verdrag uitputtend te bespreken. Volstaan is met
de inhoud van het verdrag te bezien in het licht van de theore-
tische beschouwingen, die in het eerste hoofdstuk zijn uiteengezet.
Art. 2 zegt dat de Gemeenschap ten doel heeft, door het instellen
van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk nader tot
elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten te
bevorderen de harmonische ontwikkeling van de economische acti-
viteit binnen de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige
groei, een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de
levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeen-
schap verenigde Staten. Alhoewel reeds uit de doelstelling van het
verdrag blijkt, dat geen volledige economische eenheid wordt nage-
streefd, komt het niettemin nuttig voor aan de hand van de vier
kenmerken van integratie, die in het eerste hoofdstuk zijn uitge-
werkt, het E.E.G.-verdrag te toetsen ten einde te kunnen vaststellen
in hoeverre een integratie wordt beoogd. Op grond hiervan kan dan
tevens een doelmatigheidscritiek worden gegeven op het verdrag en
worden bekeken of het inderdaad een stap in de richting van inte-
gratie betekent dan wel hiervan afwijkt. Hierbij  mag niet uit het oog
worden verloren, dat het verdrag in vele gevallen niet meer dan een
kader inhoudt, waarbinnen talloze regelingen door de Europese
organen tijdens de overgangsperiode zullen moeten worden opge-
steld. Deze leemten in het verdrag maken een beoordeling op ver-
schillende plaatsen speculatief. Bij de bespreking van de in het ver-
drag opgenomen principes wordt een aantal suggesties in over-



102 DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

weging gegeven, over de wijze waarop bepaalde voorzieningen
zouden kunnen worden getroffen.

Er zijn bovendien tal van uitzonderingsbepalingen en ontsnap-
pingsclausules in het verdrag opgenomen. Of het verdrag in de
praktijk goed zal werken,  zal voor een belangrijk deel afhangen van
de uitvoering te goeder trouw door de Regeringen in een geest van
werkelijke samenwerking. Ook het beleid der Europese organen
kan hiertoe bijdragen.

Ten slotte wordt een beoordeling van de E.E.G. bemoeilijkt door
het feit, dat de vorming van de gemeenschappelijke markt zich zal
uitstrekken over verscheidene jaren, waarin zich verschillende aan-
passingen en verschuivingen zullen voordoen. De huidige omstan-
digheden kunnen moeilijk als uitgangspunt worden aangehouden
voor een critiek op de uiteindelijke effecten van de E.E.G. Voor
Europa. Het accent van de doelmatigheidscritiek zal hierdoor meer
op de opzet en uitvoering van het verdrag komen te liggen dan op
de te verwachten konsekwenties van de E.E.G.

Het eerste kenmerk, dat aan integratie werd toegeschreven, omvat
de instelling van een gemeenschappelijke rfarkt voor goederen,
diensten, kapitaal en personen. Dit zal in hoofdstuk III nader
worden besproken. Volgens art. 3 is de activiteif van de Gemeen-
schap gericht op:
a. de afschaffing tussen de Lid-Staten van de douanerechten en de

kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen als-
mede van alle overige maatregelen van gelijke werking;

b. de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en van
een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde

Staten;
c. de verwijdering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het

vrije verkeer van personen, diensten en kapitalen.
De E.E.G. omvat dus de instelling van een douane-unie, hoewel
niet geheel in de zin van de definities (bijl. I) hieraan gegeven
door de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie. Immers
behalve de vrijheid van verkeer en een gelijke douane-wetgeving
zouden ook de accijnzen en andere verbruiksbelastingen, alsmede
de omzetbelastingen geunificeerd moeten zijn. Dit is bij de E.E.G.
niet het geval. In de definities, die aan een douane-unie worden
gegeven in het Havana Charter alsmede•in de G.A.T.T., wordt deze
laatste voorwaarde met betrekking tot de unificatie van de in-
directe belastingen niet gesteld.
De E.E.G. gaat echter verder dan een douane-unie. Haar actie is
niet alleen gericht op vrijheid van het handelsverkeer, maar ook
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op vrijheid van het verkeer van personen, diensten en kapitaal.
De gemeenschappelijke markt omvat zelfs de landbouw en het
transport, waar een gemeenschappelijke politiek op beide terreinen
tijdens de overgangsperiode zal worden voorbereid.

Het tweede kenmerk, het gemeenschappelijk concurrentie-regiem,
zal in hoofdstuk IV worden besproken. Het verdrag is gericht op de
invoering van een regime, waardoor wordt gewaarborgd, dat de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt ver-
valst (art. 3.f). In het verdrag zijn slechts enkele algemene beginse-
len opgenomen: Het feitelijke concurrentieregiem zal nog nader
moeten worden uitgewerkt. Bij de bespreking van de concurrentie-

verhoudingen,op de gemeenschappelijke markt zal het probleem
van de distorsies aan de orde worden gesteld.

De gemeenschappelijke politiek, behandeld in hoofdstuk V, is
in de E.E.G. niet geheel tot zijn recht gekomen. Dit is vooral te ver-
klaren uit de omstandigheid, dat na de verwerping van de Europese
Defensie Gemeenschap een duidelijke aarzeling viel waar te nemen
tegen de overdrach& van bevoegdheden aan Europese organen.
Het verdrag  zegt  over dit beginsel in  art.  3:
g.    het toepassen'van procedures welke het mogelijk maken   het

economisch beleid van de Lid-Staten te coordineren en de ver-
storing van het evenwicht in hun betalingsbalans tegen te gaan;

h. het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in
de mate waarin dat voor de werking van de gemeenschappelijke
markt noodzakelijk is.

Art. 6 vermeldt verder: De Lid-Staten colirdineren, in nauwe
samenwerking met de instellingen van de Gemeenschap, hun econo-
misch beleid in de mate waarin dit ter bereiking van de doel-
stellingen van dit verdrag noodzakelijk is.

De co8rdinatie van de politiek is wel als taakstelling in het ver-
drag opgenomen, maar vindt slechts op beperkte wijze toepassing,
zoals b.v. op monetair gebied. Van een gemeenschappelijke politiek
is geen sprake, met uitzondering van een gemeenschappelijke land-
bouw-, transport- en handelspolitiek, welke nog moet worden uit-
gewerkt. Daar de gemeenschappelijke politiek op deze gebieden ten
nauwste is verbonden met de openstelling van de gemeenschappe-
lijke markt,  zal  het eers* volgende hoofdstuk hieraan gewijd zijn.
Er is voorzien in de instelling van een Sociaal Fonds, ten einde
de werkgelegenheid te verbeteren en bij te dragen tot de verho-
ging van het levenspeil van de werknemers (art. 3.i) en in een
Europese Investeringsbank, bestemd 06 de economische groei van
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de Gemeenschap te vergemakkelijken door het aanboren van
nieuwe hulpbronnen  (art.  3.j).

In hoofdstuk VI zijn de politieke kanten van de Gemeenschap
toegelicht. Met de vervulling van aan de Gemeenschap opgedragen
taken zijn een viertal organen belast:

een Commissie, bestaande uit 9 onafhankelijke personen,
een Raad bestaande uit 6 Ministers van de deelnemende landen,
een Vergadering, samengesteld uit volksvertegenwoordigers,
een Hof van Justitie.

De Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Econo-
misch en Sociaal Comita met raadgevende taak, samengesteld uit
vertegenwoordigers van producenten, handelaren, werknemers en
consurnenten.

Het verdient aanbeveling het institutionele vraagstuk niet op de
eerste plaats te stellen, maar voorafgaand daaraan een duidelijk
inzicht te geven van de economische en sociale desiderata, welke
men via integratie hoopt te vervullen, en daarbij de oplossing te
doen aansluiten van de institutionele vraagstukken, die daarbij
rijzen". 1 De bescheiden bevoegdheden, die aan de organen zijn
opgedragen en met name de ondergeschikte plaats, die de Com-
missie inneemt, maken het twijfelachtig of de economische taak-
stellingen op een bevredigende wijze kunnen worden uitgevoerd.

De Gemeenschap gaat verder dan een douane-unie, maar streeft
niet naar een volledige integratie. Eerst na de overgangsperiode
wordt een begin gematikt met de werkelijke gemeenschappelijke
markt, welke een opening biedt voor verdere acties in de richting
van integratie. Het valt op, dat de doelstellingen in de pre-ambule
van verder gaande aard zijn, dan de uitwerking hiervan in het
verdrag gegeven. In de pre-ambule wordt o.m. gesproken van een
eensgezind optreden en het versterken van de eenheid der volks-
huishoudingen. In het verdrag worden deze doelstellingen slechts
in beperkte zin geconcretiseerd.

Tijdens de overgangsperiode van  12 jaar - welke is verdeeld in
3 etappes van 4 jaar, ligt de nadruk speciaal op de derde etappe,
waar in het algemeen de unanimiteit in de Raad van Ministers
wordt vervangen door een gekwalificeerde meerderheid, zodat de
onopgeloste kwesties gemakkelijker voor het intreden van de
definitieve periode kunnen worden opgelost. Voor de overgang van
de eerste naar de tweede etappe geldt een speciale procedure, welke
1  G. M. VERRUN STUART: Integratieproblematiek, De Economist, juli/augustus

1956; biz. 473.
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een verlenging van de eerste etappe met 2 maal 66n jaar kan
medebrengen, terwijl de gehele overgangsperiode met nogmaals
een jaar kan worden uitgebreid. In ieder geval is de duur van de
overgangsperiode beperkt tot maximaal 15 jaar.

Hoewel gedurende de overgangsperiode geen politieke en econo-
mische eenheid wordt bereikt, zullen ongetwijfeld vorderingen in
deze richting w,orden gemaakt. Welke moeilijkheden mogen tijdens
dit aanpassingsproces worden verwacht en naar welke eenheid
streeft Europa, politiek en economisch gezien ? De bestaande   in-
zichten en verhoudingen in de zes landen zijn in dit opzicht be-
palend. Voor een goed begrip van de Gemeenschap is het nood-
zakelijk steeds voor ogen te houden, dat de zes deelnemende landen
in de sociaal-economische structuur naast punten van overeenkomst
grote verschillen vertonen. 1

Een land als Frankrijk neemt een aparte plaats in de Gemeen-
schap in. Het economisch leven beschermd door hoge tarieven en
kwantitatieve beperkingen is hier tot een zelfstandige ontwikkeling 1.
gekomen en in relatiefgeringe mate van het buitenland afhankelijk. 2Met de gebieden overzee, in het bizonder in Afrika, zijn dankzij ,
een wederkerige voorkeursbehandeling nauwe relaties opgebouwd.
Een aanzienlijk gedeelte van het handelsverkeer vindt aldus plaats
binnen de zone van de Franse franc. De economische leiding grijpt
in ver gaande mate in op het economisch leven. Met een gecompli-
ceerd samenstel van maatregelen van belastingen en subsidies

wordt een evenwicht nagestreefd. Enerzijds stellen de protectio-
nistische politiek alsmede de verplichtingen ten behoeve van de
gebieden overzee hoge eisen aan de schatkist. Anderzijds is de
politiek van de regering gericht op het verlichten van de lasten
voor die sectoren en groepen, waar de sociaal-economische ver-
houdingen dit wenselijk maken. Het gevolg is dat een kunstmatig
element aan de economische verhoudingen niet vreemd is, het
prijspeil hoog en het monetair evenwicht labiel is en het evenwicht
op de betalingsbalans ontbreekt.

Andere verhoudingen treft men aan in Nederland en in mindere
mate in Belgie. Beide landen zijn in hoge mate afhankelijk van de
in- en uitvoer, zodat slechts een matige bescherming aan de min
of meer open economie wordt verleend. Beide landen zijn in hoge
mate georienteerd op de wereldmarkt. Het prijs- en loonpeil is met
name in Nederland relatief laag, mede wegens de expansie nood-
zakelijk door de snelle bevolkingsaanwas. Terwijl in Nederland

1  De economische data in de zes landen worden uitvoerig behandeld in:
J. cHARDONNET: Les Grandes Puissances, Tome I, l'Europe, Parijs 1953.
J.  GorrMANN: A Geography of Europe,  New  York  1956.
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naast de industrie, de landbouw een belangrijke plaats inneemt juist
voor de export, is Belgie meer geindustrialiseerd en is de landbouw
op de beschermde binnenlandse markt afgestemd.

Ook de Duitse Bondsrepubliek wordt gekenmerkt door de belang-
rijke plaats, die de buitenlandse handel in zijn structuur inneemt.
Terwijl voor de oorlog de relaties voor een deel waren georienteerd
op Oost-Europa, is na de scheiding van Duitsland de handel bijna
volledig op het Westen gericht. Voor een belangrijk deel van
de grondstoffen en voedingsmiddelen is men op het buitenland aan-
gewezen. De deling van Duitsland brengt bizondere problemen met
zich mede. Dankzij hoge investeringen, lage lonen en grote arbeids-
inspanning heeft West-Duitsland een grote expansie doorgemaakt,
waarbij  het  kans  zag 10 millioen vluchtelingen  voor het overgrote
decl in het productieproces in te schakelen. In de Bondsrepubliek
wordt een „sociale markteconomie" toegepast. Ten gevolge van de
overschotten op de betalingsbalans is West-Duitsland in staat de
vrij hoge bescherming van haar economie te verzachten.

Italie ten slotte heeft een sterke tariefbescherming, terwijl de con-
tingenteringen ten opzichte van de Europese landen bijna geheel
zijn afgeschaft. Tussen het industrieel ontwikkelde Noorden en het
achtergebleven Zuiden bestaat een grote tegenstelling. De regering
kampt met financieringsproblemen, welke verband houden met de
ontwikkelingspolitiek in Zuid-Italie. Deze heeft ten doel een einde
te maken aan de daar bestaande werkloosheid en de politieke stabili-
teit te vergroten. Een kenmerkend nadeel voor de Italiaanse econo-
mie is het gebrek aan grondstoffen.

De tegenstrijdigheid doet zich voor, dat van de ene kant de Euro-
pese eenheid zal moeten zijn gegrondvest op gemeenschappelijke be-
langen ten einde door een aaneensluiting de basis te leggen voor zelf-
behoud en expansie; van de andere kant toont de werkelijkheid een
beeld van verschillen en tegenovergestelde belangen, welke in het
verleden tot bloedige conflicten aanleiding hebben gegeven. De
integratie is een proces van lange duur, dat niet kan worden gefor-
ceerd door internationale verdragsverplichtingen, maar veeleer
onder invloed staat van de geleidelijke groei naar Europese verhou-
dingen en belangen. In dit opzicht heeft de samenwerking aangaan-
de de atoomenergie het voordeel, dat hier een vrijwel nieuw terrein
wordt betreden zonder „vested interests". Het is een verheugend
feit, dat men het over essentiele punten in de E.E.G. eens is geworden,
maar ingrijpende aanpassingen van de bestaande verhoudingen
zullen, meer nog dan de bereikte overeenkomsten, het resultaat
van het integratieproces bepalen.



HOOFDSTUK III

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IN DE E.E.G.

A. DE DOUANE-UNIE

§   1. De ophefing Dan de binnentarieuen
De Europese Economische Gemeenschap omvat de instelling van
een douane-unie, welke  een vrij goederenverkeer inhoudt en waarbij
het de staten is verboden in- en uitvoerrechten of rechten, die een-
zelfde effect hebben, ten opzichte van elkaar te heffen. Zij omvat
bovendien de instelling van gemeenschappelijke invoerrechten ten
opzichte van derde landen. Vanaf de inwerkingtreding van het

verdrag zullen de staten zich onthouden nieuwe of verhoogde
douanerechten of rechten met een overeenkomstig karakter in te
stellen.

De afschaffing van de invoerrechten en kwantitatieve beperkingen
geschiedt in etappes.

In de eerste etappe van 4 jaar vindt  Edn jaar na de inwerking-
treding van het verdrag de eerste reductie plaats van  1 0  %  op  elke
tariefpost. 14 jaar nadien en vervolgens 3 jaar daarna vindt een
verlaging van gemiddeld     1 0 % plaats, waarbij de Regeringen
echter een zekere speelruimte hebben om sommige tarieven sneller
af te  breken dan andere,  met dien verstande  dat:
1. per tariefpost een verlaging van minstens 5 % zal worden toe-

gepast;
2. alle rechten boven de 30 % in ieder geval met 10 % zullen

worden verlaagd;
3. elk land zich erop zal toeleggen, per tariefpost minstens een

verlaging van 25 % per etappe door te voeren.
In de tweede etappe worden de rechten met eveneens gemiddeld
3 x10% verminderd na resp. 16    1 *   en    1   jaar.   In de derde

etappe van 4 jaar zullen de dan nog bestaande rechten v66r
1970 73 geheel moeten verdwijnen. De procedure hiervoor is echter
nog niet vastgelegd. De Europese Commissie stelt een overeen-
komstige regeling voor met betrekking tot de afschaffing van rech-
ten, die eenzelfde effect als de invoerrechten hebben. Uitvoer-
rechten moeten binnen de eerste etappe worden afgeschaft.

De leden-landen zijn vrij de tarieven ten opzichte van elkaar in
de overgangsperiode geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien
de algemene economische toestand dit toelaat, kan de Europese
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Commissie aanbevelingen doen, dat de afbraak van de tarieven in
een sneller tempo geschiedt, waartoe de landen in principe zich
hebben bereid verklaard.

De in het E.E.G.-verdrag voorziene methode komt dus neer op
een afbraak van de tarieven gedurende een omschreven periode
telkens met een vast percentage, waarbij de regeringen een geringe
„switch"-mogelijkheid behouden. De voordelen, die aan het ge-
kozen systeem zitten, zijn behalve de eenvoud,het feit,  dat de struc-
turele opbouw van de tarieven in de deelnemende landen met
betrekking tot de verschillende producten niet gewijzigd behoeft te
worden, terwijl toch de Regeringen een bepaalde speelruimte bij
de afbraak der tarieven behouden om rekening te houden met de
zich wijzigende omstandigheden.

Op het eerste gezicht wekt dit systeem de indruk, dat een afbraak
met gelijke percentages een evenwichtige verdeling van offers met
zich mede brengt. Immers, landen met hoge tarieven zullen een
grotere tariefverlaging in absolute cufers uitgedrukt, moeten toe-
passen dan landen met lage'tarieven, terwijl de onderlinge  ver-
houding der tariefniveaus in de deelnemende landen ongewijzigd
blijft. Het is echter een drogreden. Dezelfde relatieve tariefverlaging
behoeft in een land met hoge rechten niet hetzelfde offer mee te
brengen als een overeenkomstige procentuele verlaging in een land
met lage rechten. Een reductie van 20 % op een prohibitief recht
van 50 % zal in vele gevallen geen enkele practische wijziging met
zich mede brengen, want ook bij een recht van 40 % is het waar-
schijnlijk, dat de invoer illusoir blijft. Daarentegen betekent een
tariefverlaging  van   1 0  %  tot  8  %  voor  een  land  met lage tarieven
een versterking van de buitenlandse concurrentie op de binnen-
landse markt.

Het in de E.E.G. gevolgde systeem heeft het nadeel, dat de rela-
tieve ongelijkheid van rechten tussen de deelnemende landen in de
overgangsperiode blijft bestaan. In de practijk mag worden ver-
wacht, dat in de eerste etappe de offers voor landen met lage
rechten groter zullen blijken te zijn dan die voor de landen met
hoge rechten. In de laatste etappe zullen daarentegen de grootste
aanpassingen worden gevergd van de landen, die met hoge rechten
de overgangsperiode aanvingen.

Een meer rechtvaardige afbraak van rechten zou zijn geweest
een tariefverlaging van de hoge, althans prohibitieve douane-
tarieven vooraf, of een snellere afbraak van de hogere rechten dan
de lagere rechten. Het economisch juiste systeern zou zijn gelegen
in een gelijkmatige verdeling van de offers, welke alleen zou zijn
te benaderen door de „incidence" na te gaan van de bestaande
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rechten. 1 Een en ander zou echter moeilijke en langdurige onder-
handelingen met zich mede hebben gebracht, waarbij het nog te
bezien valt of een practische oplossing zou kunnen worden
gevonden.

Behalve wat betreft de eerste tariefreductie   van    1 0 % hebben
de landen een zekere speelruimte, omdat de verplichting zich be-
perkt tot telkens een gemiddelde verlaging van 10 %. Het auto-
matisme verkrijgt hiermede een soepelheid, die de landen in staat
stelt bepaalde productiesectoren, die bizonder gevoelig zijn, eniger
mate te ontzien. Het rapport SPAAK VOOrZag in een indeling van de
tariefposten in klassen van overeenkomstige tariefpercentages van
b.v. 0-5,5-10, 10-12  enz., waarbinnen de „switch"-mogelijk-
heid moest worden gevonden. Dit systeem is in het verdrag verlaten.
De vraag is dan ook gewettigd of de thans gecreeerde speelruimte
niet zal leiden tot een aanvankelijke tariefverlaging in die sectoren,
waar hiervan de minste last wordt ondervonden. Dit zal de tendens
hebben de verruiming van het handelsverkeer naar het einde van
de overgangsperiode te verschuiven. Eveneens dreigt het gevaar,
dat straks een beroep zal worden gedaan op de uitzonderings-
bepalingen.

Op de hierboven geschetste vrijmaking van tarieven bestaan een    i
aantal uitzonderingen. Frankrijk heeft een uitzonderingspositie
weten te verkrijgen, bekend onder het „r6gime spacial". 2 Dit
houdt in dat Frankrijk zijn systeem van compenserende invoer-
rechten en exportsubsidies mag handhaven, zolang de Raad van
Ministers niet op grond van een evenwichtige betalingsbalans en
de aanwezigheid van voldoende monetaire reserves tot het tegen-
decl besluit. Een dergelijke uitzonderingspositie zou niet nodig zijn
geweest, indien was besloten tijdig de onderlinge valutaverhou-
dingen in evenwicht te brengen, zoals indertijd was voorzien in het
Duitse plan van de Wirtschaftliche Beirat.

Inmiddels heeft Frankrijk in augustus 1957 getracht zijn positie
te saneren door het systeem van exportsubsidies en importheffingen
algemeen toe te passen, zodat in feite een devaluatie van de Franse
franc heeft plaats gevonden van 20 %, hoewel op grond van over-
wegingen van internationale politieke aard wordt vastgehouden aan
de oude notering. Volgens deze Franse versie zou de huidige al-
gemene toepassing van 20 % importheffingen en exportsubsidies
in strijd zijn met de bepalingen van het verdrag. De in het verdrag
voorziene maximum percentages zijn niet alleen overschreden, ook
1 Vgl· hetgeen hierover is gezegd bij de behandeling van het buitentarief,

pag. 122 e.v.
S  Zie het „Protocol betreffende enkele bepalingen van belang voor Frankrijk".
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de algemene toepassing is niet in overeenstemming met de in het
verdrag verleende beperkte uitzonderingen voor bepaalde pro-
ducten of productengroepen. De vraag doet zich voor of de aan
Frankrijk gegeven uitzonderingspositie actueel blijft. Dit zal voor-
namelijk afhangen van het feit, of de regering er in slaagt de pas-
sende maatregelen te nemen, die de oorzaken van de zwakke positie
van de Franse franc wegnemen. Gebeurt dit niet, dan is de kans
groot dat de moeilijkheden zich in de toekomst herhalen, afgezien
nog van de druk op de Franse franc, die door de afbraak van het
protectionisme zal worden uitgeoefend.

Blijft Frankrijk de zwakke schakel in de E.E.G. dan is de mogelijk-
heid niet uitgesloten, dat nogmaals een beroep op het „r6gime
sp6cial" door Frankrijk zal worden gedaan. Uitgaande van een
formeel doorgevoerde devaluatie zouden opnieuw importheffingen
en exportsubsidies kunnen worden ingevoerd binnen de limiet van
de toepassingen, die op 1 januari 1957 van kracht waren en voor
zover nieuwe liberalisatiemaatregelen worden doorgevoerd. In een
dergelijk geval wordt geheel of gedeeltelijk de oude toestand her-
steld. Uitgaande van deze oude situatie is in het Protocol de be-
paling opgenomen, dat de Raad op voorstel van de Commissie de
Franse regering kan verzoeken maatregelen te nemen tot uniforme-
ring van de heffingen en van de steunmaatregelen, in elk van de
drie   categorieen, te weten: grondstoffen, halffabrikaten   en   eind-
producten. Deze uniformering van de percentages blijft echter
beperkt tot de onder het speciale regiem vallende producten.
Overigens moet in een dergelijk geval worden afgewacht of de
Franse regering een eventuele aanbeveling van de Raad zou op-
volgen; gebeurt dit niet, dan kunnen de partnerlanden tot het
nemen van vrijwaringsmaatregelen worden gemachtigd.

Indien de Franse regering er in slaagt de lopende rekening van
de Franse franc-zone in evenwicht te brengen en de monetaire
reserves een voldoende hoogte hebben bereikt, kan de Raad op
voorstel van de Commissie tot opheffing van het „r6gime sp6cial"
besluiten. De Franse regering kan hiertegen bezwaar maken door
een procedure van arbitrage.

Het „rdgime sp6cial", zoals in het verdrag vastgelegd, blijft
echter alle gelegenheid geven tot distorsies, omdat de uniformering
beperkt blijft tot de onder het regiem vallende producten. Vandaar
dat een algemene toepassing van het systeem van heffingen en
steunmaatregelen, zoals thans geschiedt, te prefereren valt. Een
algemene toepassing betekent echter een feitelijke devaluatie. Of
daar bezwaar tegen moet worden gemaakt, indien blijkt dat de
koersverhouding van de Franse franc ten opzichte van andere
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valuta's niet juist is, valt te ontkennen. Volgens het verdrag is
onder bepaalde voorwaarden elk land vrij, wisselkoerscorrecties toe
te passen. Inplaats van een schoksgewijze aanpassing wordt hier de
voorkeur gegeven aan zwevende wisselkoersen, welke suggestie in
Hoofdstuk V is uitgewerkt.

§ 2.  De tariefstructuur in de zes tandem
Door het secretariaat van het G.A.T.T. is in 1952 een onderzoek inge-
steld naar de tariefstructuur in een aantal West-Europese landen,
waarover een tweetal overzichten in de Economic Survey ofEurope l
zijn verschenen, welke zijn weergegeven op blz. 112-114.
In verschillende landen zijn weliswaar veranderingen in de tarieven
aangebracht, maar aangenomen mag worden, dat het algemene
beeld liierdoor niet is gewijzigd. Voor Italie is men uitgegaan van
de wettelijke en niet van de toegepaste rechten, welke laatste voor
sommige producten lager liggen. Het overzicht met betrekking
tot de druk van de ad valorem rechten in 9 landen, omvattende
570 tariefposten, geeft blijk van een uiteenlopende druk en opbouw
van de douanerechten.

De hoge rechten in Italie en Frankrijk en in mindere mate in
West-Duitsland staan in tegenstelling tot de gematigde tarieven in
de Benelux-landstn. Wat de grondstoffen betreft zijn de verschillen
het kleinst. Zeer zelden  gaan de invoerrechten hierop  de   1 0  %   te
boven. Rechten van 5 % of meer zijn alleen van betekenis in
Frankrijk en Italie. Indien  men   1 0  % aan rechten als scheidslijn
neemt bij de halffabrikaten, blijkt dat voor de Beneluxlanden nog
geen   1 0  %   van de tarieven hierboven uitstijgt, tegen Frankrijk  en
Italie meer dan 70 % en West-Duitsland ongeveer de helft. In de
sector   van de eindproducten   valt   in de Benelux    1 0  %    van   de
tarieven boven de arbitraire grens van 20 %, in Frankrijk 50 %
en in Italie zelfs 2/3.

De interpretatie van deze cijfers dient met de nodige voor-
zichtigheid te geschieden, omdat het beschermend effect van de
tarieven moeilijk is te benaderen; zo kunnen b.v. gelijke tarieven
een verschillende invloed hebben. Niettemin mag worden aan-
genomen, dat de konsekwenties van de tariefafbraak voor de natio-
nale industrie in Frankrijk en Italie ingrijpender zullen zijn dan
in de Benelux-landen.

Omdat de tarieven het hoogst zijn voor de eindproducten zal
het aanpassingsproces hier de grootste betekenis hebben. Op biz.
114 is een overzicht gegeven van de hoogte van de douanerechten

1 Economic Survey of Europe 1956, uitgave van de E.C.E.  1957.
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Hoogte uan de inuoerrechten in
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enkele West-Europese laden

groepen is aangegeven en horizontaal het invoerrecht in percenten
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Druk van de ad-vatorem rechten innegen landen voor bepaalde artiketen inprocenten
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666-03 Porcelein, tafelgerei en andere huishoudelijke artikelen        33        24        11        25        20        36        22          8         15       9699-07 Spijkers, bouten, schroeven, e n z. . . . . . . . . . 22 8 1    21    18    26 7 4    17   S699-12 Gereedschap en machine-werktuigen....... 59 1 18 15 26 19 4 16 M711-05 Inwendige verbrandingsmotoren  .  .  .  .  .  .  .  . . 14 9 4    22    20    32     11     13    21    M713-01 Tractors . . . 57 9 5    22    20    36      1 10 23    E715-01 Werktuigmachines . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 16 9    17    17     7    18.  716-08 Textielmachines . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5    18    13    25    15     6    27   M716-14 Kogel-, naald- en rollagers... 86 1    27    20    27    20    10    20   1721-04 Radiotoestellen . . . . . . . . . . . . . . . .  23  14  20  21  14  33  12  13  26  -732-01 Personenauto's . . 43  24   7  30  32  40  30  15  33  t733-01 R i j w i e l e n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58   18    6   30   15   50   37   23   20   0735-02 Schepen (meer dan 250 bruto ton)  . . . . . . . .      13       0       0 0 0    11 -- 0     10    4841-05 Bovenkleding, uitgezonderd gebreide kleren  . . . .      13      24       6      23      24      28      26      11      24851-02 Leren s c h o e i s e l. . . . . . . . . . . . . . . . 8    20     13    21     19    29     18     16     18861-01 Optische instrumenten............. 5 14 4    26    12    25 3 3    26
864-01  Horloges en -onderdelen   . . . . . . . . . . . .       8       9      10      15      14       7       6       3      33899-15 Speelgoederen en spelen   . . . . . . . . . . . .      16      18       8      32      20      33      19      15      23
Bronnen: De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op een onderzoek door het GATT secretariaat in 1952 verricht.
1 1/Oor Oostenrijk zal binnenkort een nieuw tarief in werking treden.  Daar het nieuwe tarief grote veranderingen  in de tariefstruc-tuur met zich meebrengt, werd Oostenrijk niet opgenomen in de bijbehorende grafiek.2 De cijfers die gegeven zijn voor Italic zijn die van het wettelijk vastgestelde tarief. In sommige gevallen is het mogelijk dat dcwerkelijk toegepaste tarieven lager zijn. Overgenomen uit „Economic Survey of Europe" 1956.
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voor een aantal eindproducten, waarop in het algemeen hoge
rechten worden geheven. Hier zal de invloed van de douane-unie
zich het scherpst doen gevoelen. De onderlinge concurrentie zal
door het wegvallen van de tarieven toenemen en het wederzijdse
handelsverkeer kan zich uitbreiden. Een sprekend voorbeeld is de
automarkt. In Duitsland, Italie en Frankrijk ziet men bijna uit-
sluitend eigen merken rijden. De invoer van automobielen uit het
buitenland is maar zeer gering. De instelling van de douane-unie
zal dientengevolge het assortiment automerken in de deelnemende
landen vergroten, waarschijnlijk overeenkomstig het huidige beeld
van de Benelux-markt. In zoverre biedt de douane-unie het voor-
deel, dat zij de gebruikers van auto's een grotere keuze geeft en het
nut van de automerken verhoogt voor de consument. De voordelen
aan de productiezijde treden eerst op, indien de douane-unie leidt
tot grotere specialisatie en serie-productie. Verondersteld mag
worden, dat er geen uitgesproken voorkeur bestaat de productie
van auto's in een bepaald land te doen plaatsvinden wegens de
aanwezigheid van bizondere productievoorwaarden. De werking
van de concurrentie, indien deze niet door kartelovereenkomsten
wordt ontlopen, zal overeenkomstig het Amerikaanse voorbeeld
leiden tot vermindering van het aantal merken en tot concentratie-
vorming. Opmerkelijk is, dat de hoge rechten ten spijt, niet ge-
sproken kan worden van een achterstand op technisch, alsmede
economisch gebied in een van de landen. Het is niet te voorspellen
in welke geografische richting de verschuivingen zich zullen vol-
trekken.

In nevenstaand overzicht zijn een aantal producten opgenomen,
waarvoor een analoog proces zich zal afspelen.Vermeldenswaard zijn
kleding, radio's, fietsen, speelgoed, rubberbanden en porcelein, alle
artikelen, waarvoor momenteel hoge tarieven zijn vastgesteld en
waarvoor de concurrentieverhoudingen grondig zullen worden
gewijzigd.

§ 3. De liberalisatie van het ondertinge verkeer

De afschaffing van de kwantitatieve beperkingen is van minder 1:<lang,

omdat men binnen het kader van de O.E.E.S. reeds een groot decl
van het verkeer heeft vrijgemaakt. (Zie Hoofdstuk   II,   C).   Met
een verdere vrijmaking was men overigens vastgelopen, wegens de
bezwaren, die door de landen met lage rechten werden gemaakt
tegen een verdere liberalisatie, zonder dat tegelijkertijd de invoer-
rechten werden aangepakt. De verdere opheffing van de nog
resterende contingenten ontmoette toenemende weerstand van de
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beschermde sectoren. De in de E.E.G. toegepaSte methode is in
zoverre nieuw, dat de liberalisatie niet per tariefpost geschiedt,
maar dat de bestaande contingenten geleidelijk zullen worden
verruimd, zodat ze ten slotte geen waarde meer hebben en kunnen
vervallen.

Bij de liberalisatie wordt uitgegaan van de verplichtingen, welke
krachtens de O.E.E.s.-liberalisatie zijn aangegeven, namelijk 90 %
van de totale invoer, waarbij voor elk der drie groepen, grondstoffen,
halffabrikaten en eindproducten, ten minste 75 % moet zijn ge-
liberaliseerd. De deelnemende landen mogen een eventuele libera-
lisatie, die deze percentages te boven gaat, ongedaan maken of dit
meerdere bij de verdere liberalisatie in de Gemeenschap voor hun
verplichtingen meetellen.

Te rekenen van het ogenblik van inwerkingtreding van het
verdrag Inogen geen nieuwe of verscherpte kwantitatieve restricties
worden ingesteld. De procedure, welke voor de afschaffing van de
nog bestaande kwantitatieve restricties is vastgesteld, is als volgt
(art. 33):

Een jaar na de inwerkingtreding van het verdrag worden de
bilaterale contingenten omgezet in voor de deelnemende landen
globale contingenten.

Vanaf dezelfde datum  zal elk land jaarlijks de totale waarde
van deze globale contingenten ten opzichte van het voorafgaande
jaar met 20 % vergroten, waarbij  elk per product vastgesteld
contingent minstens met 10 % moet worden verruimd.

Indien het globale contingent voor een niet-geliberaliseerd pro-
duet nog geen 3 % bedraagt van de nationale productie in het
betreffende land, wordt voor het einde van het eerste jaar na de
inwerkingtreding van het verdrag een contingent gelijk aan minstens
3 % van de nationale productie vastgesteld. Na het tweede jaar
wordt dit 4 %, na 3 jaar 5 %, vervolgens verruimt de betreffende
staat het contingent jaarlijks met minstens   1 5% ten opzichte  van
het daaraan voorafgaande jaar. In het geval er geen nationale
productie bestaat stelt de Europese Commissie het contingent vast.

Na 10 jaar moet elk contingent minstens gelijk zijn aan 20 %
van de nationale productie. Het contingent wordt afgeschaft,
indien gedurende twee achtereenvolgende jaren het contingent
niet wordt uitgeput; in ieder geval moeten voor het einde van de
overgangsperiode alle contingenten zijn verdwenen.

Op voorstel van de Europese Commissie kan de Raad met ge-
kwalificeerde meerderheid het vergrotingspercentage   van    1 0  %
per product verminderen, mits het globale contingent 20 % van de
nationale productie uitmaakt. (Zie tekst verdrag  art.   33,   no.   6).
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De Commissie zal de afschaffing van restricties met een overeen-
komstig karakter nader regelen. De exportrestricties moeten voor het
einde  van de eerste etappe worden afgeschaft  (art.  34).

De staten hebben zich bereid verklaard te bevorderen, dat de
opheffing van de contingenten in een sneller tempo geschiedt,
indien de economische toestand dit toelaat  (art.  35).

Uitzonderingen zijn gemaakt voor beperkingen met het oog op
de openbare zedelijkheid, orde, veiligheid, bescherming van het
leven van personen en dieren, bescherming van nationale schatten,
of ter bescherming van de industriele eigendom. Deze beperkingen
mogen nimmer een willekeurige discriminatie, noch een verkapte
beperking van de handel inhouden.

De in het verdrag gevolgde methode heeft besliste voordelen
boven het in de O.E.E.S. gevolgde systeem. In het verdrag wordt
een geleidelijke verruiming der contingenten toegepast, waarvan
de   liberalisatie een definitief karakter draagt, of althans niet zonder
de toestemming van de Europese organen kan worden ongedaan

gemaakt. Bij de O.E.E.S., waar de liberalisatie per product ge-
schiedde, hield men een restgroep van producten over, waar de
liberalisatie ten slotte op onoverkomelijke moeilijkheden stuitte.
Ten gevolge van het basisjaar konden nieuwe producten buiten
het vrije verkeer worden gehouden. Overigens was men nooit
zeker van het geliberaliseerde gedeelte van de handel: de ervaring
heeft aangetoond, dat de leden van le O.E.E.S. zich herhaalde
malen niet konden houden aan de overeengekomen normen.

Dat de liberalisatie in het verdrag van meer omvattende aard is,
met name de landbouwproductie en de staatshandel in zijn
werkingssfeer betrekt, is te danken aan de bredere en bovendien
institutionele opzet. Binnen de Gemeenschap zal een gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek worden opgesteld, waarmede een
volledige vrijheid wordt beoogd van de onderlinge handel in
agrarische producten na afloop van de overgangsperiode, binnen
welke periode het verkeer nog onderhevig is aan minimumprijzen
en contracten op lange termijn.

Omtrent de staatshandel is eveneens een regeling in het verdrag
getroffen   (art.   37). De staatshandel wordt niet verboden, doch de
organen met de in- en verkoop van overheidswege belast, zullen
geleidelijk elke discriminatie moeten opheffen tussen producten
uit het eigen land en die uit de partnerlanden. De Commissie kan
aanbevelingen doen omtrent de geleidelijke aanpassing van de
staatsmonopolies in analogie met de bepalingen voor de opheffing
van de kwantitatieve restricties.

Op de liberalisatie is ten slotte een uitzondering gemaakt voor
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Luxemburg, i dat voor een aantal landbouwproducten, waarvoor
het ook in G.A.T.T.-verband toestemming heeft verkregen, gerech-
tigd is kwantitatieve restricties te handhaven.

§ 4. De uikonderingsbepatingen
Binnen de Gemeenschap wordt een handelsverkeer mogelijk ge-
maakt, bevrijd van alle kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen.
De deelnemende landen hebben hiertoe in het verdrag een absolute
verplichting op zich genomen, waarvan zij in het algemeen geen
ontheffing kunnen krijgen, behalve in een aantal specifieke met
name in het verdrag vermelde gevallen. De eerste uitzoirderings-
positie betreft het optreden van ernstige betalingsbalansmoeilijk-
heden (art. 108) bij 66n van de deelnemende landen. In dat geval
kan de Commissie, wanneer de wederzijdse bijstand ontoereikend is,
de in moeilijkheden verkerende staat machtigen tot het neniten van
beperkende maatregelen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze
van toepassing bepaalt. Nu voorziet het verdrag in een zekere
coordinatie van het economische beleid, dat o.a. gericht is op het
evenwicht van de betalingsbalans, hetgeen in volgende hoofd-
stukken nog zal worden toegelicht. Ondanks deze coordinatie van
politiek en ondanks de procedure, die voorziet in het verlenen van
wederzijdse bijstand kan het feit niet worden teniet gedaan, dat de
mogelijkheid tot nieuwe belemmeringen ten aanzien van het
onderlinge verkeer in het verdrag aanwezig blijft. De ervaring in
het verleden met de liberalisatie in de O.E.E.S. opgedaan, maant
hier tot voorzichtigheid. Ook in de O.E.E.S. vond een wederzijds
overleg en courdinatie plaats. In het verleden is evenwel herhaalde
malen op de liberalisatie teruggekomen. Bovendien mag worden
verwacht, dat ten gevolge van de structurele aanpassingen en ten
gevolge van het overbruggen van verschillen tussen landen met een
hoog en laag prijsniveau, met sterke en zwakke protectie, de kans
op het optreden van betalingsbalansmoeilijkheden in aanzienlijke
mate zal toenemen.

Hoewel dus het verdrag de absolute openstelling van de grenzen
beoogt, moet worden afgewacht of onder omstandigheden niet van
dit principe zal worden afgeweken. Deze onzekerheid doet
afl)reuk aan de resultaten van de integratiepolitiek. Een lichtpunt
is, dat de institutionele zijde bij de E.E.G. beter is geregeld dan
in de O.E.E.s.

Er is een tweede uitzonderingsbepaling in het verdrag opge-
nomen. Deze geldt echter alleen voor de overgangsperiode. In geval

)

1 ZiC Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg.
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van moeilijkheden in een bepaalde bedrijfssector of streek kan
volgens art. 226 de Commissie het betreffende land machtigen tot
het nemen van maatregelen, welke een tijdelijke inbreuk inhouden
op de onderlinge verkeersvrijheid. Ook hier geldt, dat deze uit-
zonderingsbepalingen hun rechtvaardiging vinden in de gedeelte-
lijke verwezenlijking van de integratie der economieen, waardoor
de nadruk in het verdrag blijft liggen op het nationale karakter
van het economisch leven met als noodzakelijke konsekwentie, dat
zolang de nationale autoriteiten verantwoordelijk blijven voor het
nationale welzijn, zij ook gerechtigd zijn bij ernstige moeilijkheden
gepaste maatregelen te mogen nemen. De verkeersvrijheid zal bij
een gedeeltelijke integratie nooit volledig kunnen worden bereikt.
Alleen bij een voltooiing van het integratieproces behoort een vol-
komen vrije markt tot de reele mogelijkheden.

De uitzonderingen, die in het verdrag zijn voorzien, vloeien
voort uit de tweeslachtigheid van de overeenkomsten. Het vrije
onderlinge verkeer op de gemeenschappelijke markt als doel is
niet volledig te verwezenlijken, indien op andere gebieden de /
Gemeenschap de nationale verantwoordelijkheid min of meer 
onaangetast laat en de integratie derhalve onvolkomen blijft.     U

§   5.    Het   buitentarief  en  de   tariefcontingenten

Als algemene regel voor de vaststelling van het gemeenschappelijke
buitentarief wordt uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde van
de op 1 januari 1959 door de Benelux-landen, Frankrijk, Italie en
West-Duitsland toegepaste rechten. Voor Frankrijk werd echter
overeengekomen, dat het ingeschreven recht zou worden genomen
in die gevallen, waar het recht tijdelijk was opgeschort in verband
met de toepassing van kwantitatieve restricties (lijst   A).    Wat
Italie betreft wordt geen rekening gehouden met een tijdelijke
tariefreductie  van   10  %.  Voor de berekening  van het buitentarief
worden voor It lie verder de conventionele rechten genomen,
terwijl in het geval het conventionele recht het toegepaste recht
met 10 % overschrijdt, het toegepaste recht + 10 % geldt. (art. 19).

Op deze algemene regel bestaan de volgende uitzonderingen:
1. Voor met name omschreven grondstoffen (lijst B) is een

maximumrecht vastgesteld  van  3  %.  Bij een aantal grondstoffen
heeft dit maximum geleid tot een lager recht dan het rekenkundig
gemiddelde, waaronder zich bevinden: onbereide pelterijen,
geregenereerde rubber, amaril, lompen, natrium en asfalt. In het
algemeen is een zeer enge betekenis aan het begrip grondstoffen
gegeven, waarmede een aantal producten buiten de lijst is ge-



120 DE GEMEENSCHAPPELUKE MARKT

houden, waarvoor het maximumtarief aldus geen toepassing vindt.
2. Voor een aantal producten, voornamelijk halffabrikaten

(lijst   C),  zal het buitentarief niet hoger liggen  dan   10 %. Belang-
rijke halffabrikaten, waarvoor dit maximum effectief is, zijn:
synthetischel ooistoffen, plantaardige en etherische olien, verschillen-
de ledersoorten, enige houtproducten, katoenen-, vlas- en papier-
garens, verschillende bouwmaterialen en glas en een aantal half-
fabrikaten van ijzer, staal en sommige non-ferro metalen. Aan het
begrip halffabrikaten is echter een beperkte zin toegeschreven,
waardoor vele producten niet onder het maximum plafond vallen.

3. Voor de anorganische producten (lijst D), vallende onder
hoofdstuk 28 van de Brusselse douane-nomenclatuur, is het buiten-
tarief ten hoogste    1 5   % .

4.    De organische chemische producten (lijst E), alsmede    de
kleurstoffen en de plastische stoffen werden onderworpen aan een
maximum   van   25 %. Verder werd afgesproken,   dat   in het geval
het Benelux-tarief 3 % of minder bedraagt, voor de berekening
12 % zal worden genomen, hetgeen een verhoging van het buiten-
tarief tot gevolg heeft van 2 &3 punten.

5. Voor een aantal producten werd het buitentarief niet volgens
het rekenkundig gemiddelde vastgesteld, maar door onderhande-
handelingen (lijst  F). Bij sommige producten leidde  dit  tot  een
verlaging, zoals voor aardolie, ruwe katoen, ruwejute,·ruwe hennep,
koper, nikkel, huiden, waarvoor 0 % werd vastgestelh. Op andere
gebieden was een hoger percentags dan het rekenkundig ge-
middelde het resultaat van de ohderhandelingen zoals b.v. tabak
(30  % ) .

6. Ten slotte zijn voor een aantal producten nog geen buiten-
tarieven vastgesteld (onderhandelingslijst G). Indien onderhande-
lingen hierover in de eerste en tweede etappe niet tot resultaat
leiden, kan de Raad van Ministers hiervoor met gekwalificeerde
meerderheid het recht vaststellen. Op deze lijst staan een aantal
belangrijke producten als lood, aluminium, hout en zwavel.
Bovendien kan elk land nog producten aan deze lijst toevoegen,
doch tot ten hoogste 2 % van de totale waarde van zijn invoer
uit derde landen.

Gedurende de overgangsperiode zal het gemeenschappelijke
douane-tarief geleidelijk worden ingevoerd. Verschillen de rechten
in  enig  land  niet  meer  dan   1 5  %   met het toekomstig buitentarief,
dan  geschiedt de aanpassing binnen  4 jaar.   Is het verschil groter
dan bedraagt de vermindering 30 % in de eerste en tweede etappe   .  
en 40 % van het verschil in de laatste etappe. Bij de aanpassing  V
aan het buitentarief geldt de verplichting per tariefpost,

zodat 4
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hier geen „switch"-mogelijkheid bestaat, zoals dit het geval is bij
de geleidelijke afbraak der binnentarieven.

Ten einde de staten voor de gevolgen van eventuele discrepanties
te vrijwaren kan de Commissie een deelnemend land machtigen
tot uitstel van de verlaging of verhoging van zijn rechten  (zie ook
art.  21,  lid  1) .

Over de totstandkoming kan het volgende worden opgemerkt.
Aanvankelijk was overeenkomstig de suggesties van het Rappart
SPAAK bij de berekening van het buitentarief gedacht aan een
decapitatie van de tarieven tot 5, 10 en 30 punten resp. voor
grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Deze gedachte
heeft men laten varen, maar in plaats van een vermindering van de
nationale tarieven v66r de berekening, zijn achteraf maxima ge-
steld aan de volgens het rekenkundig gemiddelde berekende
rechten. Op zichzelf kan een maximum voor grondstoffen en half-
fabrikaten van resp. 3 % en 10 % gunstiger werken, maar dit effect
is voor ten aantal posten teniet gedaan, doordat deze grondstoffen
of halffabrikaten niet als zodanig door alle landen werden erkend.

De wijze van totstandkomen van het buitentarief zal niet auto-
matisch leiden tot een harmonische opbouw van de tarieven, in
het bizonder wat betreft de verhouding der rechten op grond-
stoffen, halffabrikaten en eindproducten, die tot eenzelfde pro-
ductengroep behoren. De Raad kan hier voorzieningen treffen.
Overigens zijn wijzigingen van het buitentarief voorbehouden  aan
de Raad. Betreft het een autonome wijziging, dan is eenparigheid
van stemmen vereist  (art.  28); is de wijzigihg het gevolg van tarief-
onderhandelingen   dan   is   na ' de tweede etappe een meerderheid
voldoende (art. 111).

Het is moeilijk een oordeel te geven over het protectionistisch
karakter van het buitentarief.

De artikelen over het gemeenschappelijke douanetarief vangen
aan met een verklaring, dat de deelnemende landen bereid zijn
tot de ontwikkeling van de internationale handel en tot de ver-
mindering van de handelsbelemmeringen bij te dragen door het
sluiten van accoorden, welke, op {le grondslag van wederkerigheid
en van wederzijds voordeel, beogen de douanerechten te verlagen
tot onder het algemene peil, waarop zij zich, op grond van de
totstandkoming van een douane-unie tussen hen, zouden kunnen
beroepen. Hiermede wordt aangegeven, dat het overeengekomen
buitentarief is te beschouwen als een „vechttarief", dat niet als
definitief mag worden beschouwd.

De Commissie, zo is in art. 29 vastgelegd, laat zich leiden door
de noodzaak het handelsverkeer tussen de deelnemende landen
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te bevorderen. Ook art. 110 bevestigt de liberale geest, welke het
verdrag ademt: de douane-unie beoogt een bijdrage te leveren tot
een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, de geleidelijke
afschaffing van de beperkingen in het internationale handels-
verkeer en de verlaging van de tariefmuren.

Het is echter moeilijk een maatstaf te vinden, waarmede het al
ofniet protectionistische karakter van de Gemeenschap kan worden
bepaald. De G.A.T.T. verbindt aan een douane-unie de voorwaarde,
dat de rechten „shall not on the whole be higher or more restrictive
than the general incidence ofthe duties and regulations ofcommerce
applicable in the constituent territories prior to the formation of
such union". De van deze voorwaarde gegeven omschrijving is
eveneens te weinig concreet om uit te maken of de deelnemende
landen, welke lid zijn van de G.A.T.T., in de Gemeenschap hun
protectie versterken.

De bij de E.E.G. gevolgde mathematische methode doet geen recht
aan de verschillende betekenis, die de rechten hebben voor het
economische leven in de deelnemende landen. Onderscheid kan ,
worden gemaakt tussen: rechten, welke beogen in het bizonder een  <
fiscale opbrengst voor de schatkist te verschaffen; rechten, welke 
ten doel hebben een bescherming tegen buitenlandse concurrentie .1
te geven; en ten slotte rechten van een volkomen prohibitiefkarakter.F
Een eenvoudige mathematische optelling en deling miskent het
eigen karakter van de bestaande rechten. Het kan gebeuren, dat
aan eenzelfde recht van b.v. 25 % een geheel verschillende beteke-
nis is toe te kennen al naar gelang de vraagelasticiteit van het
betreffende land.

Evenwel laat zich de „incidence of duties" moeilijk meten,
omdat een vergelijking met een toestand zonder rechten ontbreekt
en  indien  men het protectionistische karakter wil meten' aan  de
feitelijke toestand, men niet ontkomt aan de moeilijkheid, dat de
rechten reeds invloed hebben uitgeoefend op prijzen, in- en uit-

voervolume, productie, enz., zodat ook de laatste methode niet
geeigend is. Stel dat men b.v. de rechten ter berekening van het
buitentarief zou wegen door de invoerhoeveelheden. Een volledig
prohibitief recht zou dan niet meetellen, terwijl de lage rechten
in een land met grote invoer ten gevolge van het ontbreken van
eigen productie onevenredig zwaar meetellen. Hoewel het op zich
juist is, dat bij de bepaling van het buitentarief rekening wordt
gehouden met de relatieve betekenis van de invoer in de deel-
nemende landen, is het van de andere kant niet eenvoudig aan te
geven op welke wijze dit kan geschieden. Daar komt nog bij dat
niet alleen de invoer relevant is, maar met name de invoer in
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verhouding tot de nationale economie. Indien Frankrijk en de
Benelux ongeveer evenveel invoeren zijn beide landen nog niet
in dezelfde mate protectionistisch. Ook al zou men als wegings-
factor voor de afzonderlijke rechten willen nemen de productie
of de consumptie, het bezwaar blijft bestaan, dat de maatstaf
zelf beinvloed is door de invoerrechten.

Een antwoord op de vraag of het gemeenschappelijke buiten-
tarief meer of minder protectionistisch is dan de vroegere afzonder-; l
lijke tarieven der deelnemende landen kan niet nauwkeurig wordenV
gegeven. Volstaan moet worden met de opmerking, dat er geen
reden is aan te nemen dat de gevolgde mathematische methode de
protectionistische aard van het buitentarief heeft versterkt. Deze
conclusie wordt bevestigd door het feit, dat bij de berekening van
het buitentarief, waarbij de Benelux als eenheid werd genomen,
geen gelijkwaardige economische grootheden hebben gegolden,
indien het bruto-nationaal product als vergelijkingsbasis wordt
genomen.

Bruto nationaai Percentage van de
product 1955 totale productie-

(millioenen dollars) capaciteit der E.E.G.

Nederland . . . . . . 7.650 6.2

B.L.E.U.. . . . . . . 9.590 7.6

Duitsland . . . . . . 38.940 31.0

Frankrijk . . . . . . 47.650 38.0
Italic  .  .  .  .  .  .  . . 21.650 17.2

Totaal E.E.G.   . . 125.480 100.0

Uit bovenstaande gegevens, overgenomen uit O.E.E.S.-statistieken,
concludeert RAMAER, 1 dat 55 % (Frankrijk + Italie) de gunstige
gevolgen van „trade creation" (door tariefverlaging) ondergaan;
31   %     (Duitsland)    zou geen ongunstige invloeden ondervinden,
terwijl 13.8 % (Benelux) van de productiecapaciteit nadelige ge-
volgen zou ondervinden ten gevolge van een verhoging van het
buitentarief.

Hoewel naar buiten de protectie ogenschijnlijk is verminderd,
leidt de passieve discriminatie 2 tot versterking van het protectio-
nistische element. Stel dat in alle landen een recht gold van 30 %

1 J. C. RAMAER: De Euromarkt - een opinie, E.S.B. 28-8-'57.
2 Zie Hoofdstuk I § 9.
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(vgl. de situatie voor personenauto's), zodat ook het buitentarief
30 % wordt.  Op de Benelux-markt zullen de „buitenlandse"
wagens, die vroeger een gelijke concurrentiepositie innamen als de
„Europese" wagens, in een discriminerende concurrentiepositie
worden geplaatst of omgekeerd de protectie voor de nationale
industrie, vroeger beperkt tot het eigen land, breidt zich in de
Gemeenschap uit tot de partnerlanden. De protectie vermeerdert
zich niet in de diepte, maar in de breedte. De „passieve discrimi-  1/ natie" is inhaerent aan elke douane-unie. Voor deze vorm van
protectie biedt de Gemeenschap geen compensatie, hetzij dat door
latere tariefonderhandelingen en een liberale handelspolitiek uit-
voering zal worden gegeven aan de in het verdrag neergelegde
beginselen.

Overigens is de werking van het buitentarief verzacht door de
in het verdrag geopende mogelijkheden tot tariefcontingenten
tegen een verlaagd recht of met vrijdom van rechten. Hiervoor
bestaan een drietal regelingen  (art.  25).

Voor de producten vermeld op de lijsten B, C en D (grond-
stoffen, halffabrikaten en anorganische chemische producten) kan
de Raad met gekwalificeerde meerderheid tariefcontingenten toe-
staan, indien de Commissie vaststelt, dat de productie in de be-
trokken lid-staat onvoldoende is en de voorziening steeds voor een
belangrijk deel afhankelijk is geweest van invoer uit derde landen.

Voor de producten van lijst E (organische) en lijst G (onder-
handelingen lijst) kent niet de Raad, maar de Commissie tarief-
contingenten toe en wel indien een wijziging in de voorzienings-
bronnen of een onvoldoende voorziening binnen de Gemeenschap
nadelige gevolgen voor de verwerkende industrieen van het be-
trokken land zouden kunnen medebrengen.

Voor landbouwproducten vermeld in bijlage II van het verdrag,
kan de Commissie te allen tijde tariefcontingenten toestaan, mits
op de betrokken goederenmarkt geen ernstige verstoringen kunnen
ontstaan.

De betreffende bepalingen laten ruimte open tot hetzij een
ruim dan wel stringent beleid met betrekking tot de tariefcontin-
genten. In ieder geval is de mogelijkheid geschapen tot een ver-
gaande verzachting van het protectionistische karakter van de
Gemeenschap voor een beperkt aantal producten. Wel zijn in het
verdrag bepaalde beperkingen aan de tariefcontingenten aan-
gelegd. Met name is overeengekomen dat voor de niet-landbouw-
producten de contingenten niet in een zodanige omvang mogen
worden gegeven, dat voor verplaatsing van bedrijvigheid ten nadele
van andere lid-staten moet worden gevreesd, terwijl voor de land-
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bouwproducten ernstige verstoringen moeten worden voorkomen.
De tariefcontingenten hebben dus een defensief karakter. Een
voorbeeld ter verduidelijking. Voor ruwe tabak is het buitentarief
op 30 % gesteld. De Nederlandse tabakvenverkende industrie, die
is aangewezen op tabakken uit derde landen, zal zich, voor haar leve-

ringen   in het binnenland, wellicht door middel van tariefcontingen-
ten kunnen ontdoen Ban het protectionistische tarief voor de  ruwe
tabak. Wat haar lei'eringen aan de partnerlanden aangaat, zullen
geen tariefcontingenten worden toegestaan, zodat hier de be-
scherming van de Europese of eventueel Afrikaanse tabakken vol-
ledig blijft bestian. Het is zelfs niet uitgesloten, dat tariefcontin-
genten alleenkullen worden toegestaan, mits de tabakverwerkende
industrie zijn exportbelangen niet uitbreidt, zodat hiermede zelfs de
tendens naar specialisatie op de gemeenschappelijke markt wordt
tegengegaan, ondanks het feit, dat de Nederlandse tabaksverwer-
kende industrie een unieke uitgangsstelling had kunnen innemen
bij  een meer gematigd buitentarief voor ruwe tabak. De betekenis
van de tariefcontingenten is dus beperkt tot bepaalde landen. In
enkele gevallen zijn de tariefcontingenten reeds uitdrukkelijk in de
protocollen vastgelegd zoals voor koffie en bananen.

Samenvattend kan men stellen dat het buitentarief van de Ge-
meenschap niet zonder meer als protectionistisch kan worden be-
stempeld, hoewel de passieve discriminatie de protectie verbreedt.
Tegenover de protectionistische elementen staat de beginsel-
verklaring van latere tariefonderhandelingen, een liberale handels-
politiek en het verlenen van tariefcontingenten.

§ 6. Foor- en Xadelen

Uit het voorgaande blijkt, dat binnen de Gemeenschap langs de
weg der geleidelijkheid een volledige douane-unie wordt ver-
wezenlijkt, waarbinnen vrijheid van goederenverkeer bestaat. De
opheffing van de kwantitatieve en kwalitatieve restricties betekent
een positieve bijdrage tot een betere arbeidsverdeling en bevordert
het onderlinge handelsverkeer. Het vrije verkeer wordt echter niet
gegarandeerd. In het verdrag zijn bepaalde uitzonderingsbepalin-
gen opgenomen, die een voortvloeisel zijn van het feit, dat op andere
gebieden de integratie onvolledig blijft. Met name het gebrek aan
een gemeenschappelijke politiek brengt de voltooiing en de duur-
zaamheid van de douane-unie in gevaar.

Tegenover de voordelen van de „trade creation'; binnen de Ge-
meenschap staan de nadelen van de „trade diversion". De hoogte van
het  buitentarief, of de bevoorrechte positie welke de partnerlanden
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ten aanzien van elkaar bezitten in vergelijking met derde landen,

wettigen de verwachting, dat ten gevolge van een meerdere pro-
tectie de internationale arbeidsverdeling wordt benadeeld. Of de
voordelen van de „trade creation" de nadelen van de „trade
diversion" overtreffen, zodat ook uit mondiaal oogpunt de douane-
unie een bijdrage levert tot een toename van het handelsverkeer
over de gehele wereld, is niet gemakkelijk uit te maken. De econo-
mische theorie heeft bij monde van VINE:R en MEADE enig licht
doen schijnen op de konsekwenties van een douane-unie. Enige
conclusies van deze auteurs 1 zullen hier worden getoetst aan de
hand van de Europese verhoudingen. Hierbij dient voorop te staan:

„that it is impossible to pass judgment upon customs unions in
general." 2 Het hangt van de bizondere omstandigheden af of de
douane-unie een instrument is tot een meer economisch gebruik
van de productiebronnen. Overigens mag bij de beschouwing niet
uit het oog worden verloren, dat de theorie zich doorgaans beperkt
tot twee aaneengesloten landen. Was het daarvoor reeds niet
mogelijk tot een exacte oplossing te komen, dit geldt te meer waar
het in de Gemeenschap zes landen betreft. De instelling van een
douane-unie is zo ingrijpend van aard, dat een vergelijkingsbasis
ontbreekt. Bovendien strekt het integratieproces zich uit over een
aantal jaren, zodat het moeilijk is te onderscheiden welke invloed
van de douane-unie op de economische data is uitgegaan en welke
invloed aan andere factoren is toe te schrijven. Volstaan moet
worden met enkele algemene opmerkingen, waarbij de konse-
kwenties van de douane-unie worden bezien vanuit een onpartijdig
of mondiaal economisch standpunt. Van de verhoudingen binnen
en buiten de Gemeenschap geven de beide overzichten betref-
fende    de    in- en uitvoer   van de deelnemende landen   in     1955

een beeld; zie blz. 127 en 128.
De eerste opmerking betreft het feit, dat de opheffing van de han-

delsbelemmeringen op zich zalleiden tot eenprimaireuitbreidingvan
de handel met een gunstig economisch resultaat. Dit resultaat is des

te groter naar mate de economieen van de deelnemende landen sterk
concurrerend en analoog zijn, maar potentieel complementair en
verschillend. Bij het wegvallen van de protectie zal gebruik worden
gemaakt van de gunstige voorwaarden tot specialisatie en tot uit-

breiding van de wederzijdse handel zonder dat er gevaar bestaat

voor „diversion" van de handel met derde landen. Wat is het beeld

van de Gemeenschap?
1 Zie in het bizonder:

J. VINER: The Customs Union Issue, New-York 1950; biz. 51/52.
J. E. MEADE: The Theory ofCustoms Unions, Amsterdam 1955; blz. 107-115.

2 J. E. MEADE: a.w.; blz. 107.



DE DOUANE-UNIE 127

Samenuattend overricht der in- en uituoer van de  deelnemende  landen  in  1955
(in millioenen dollars)

Invoer Uitvoer

Zes    I
O.E.E.S. Wereld       Zes O.E.E.S. Wereld

Deetnemende  landen:
Duitsland .   .   . . 1.502 2.709 5.793 1.767 3.754 6.135
B.L.E.U.. . . . 1.163 1.619 2.816 1.235 1.774 2.763
Nederland . . . 1.304 1.832 3.208 1.028 1.730 2.687

Frankrijk . . . 930 1.436 4.688 1.170 2.067 4.798
Italia . . . . . 647 1.175 2.706 436 964 1.858

Totaal der „Zes" 5.546 8.771 19.211 5.636 10.289 18.241

Oostenrijk . . . 468 589 887 358 458 699
Denemarken . . 436 910 1.171 283 781 1.039
Griekenland . . 159 236 382      97 128 183

Ierland . . . .    67 389 570       13 280 297

Usland . . . .    14   34    77    8   22   52
Noorwegen . . . 301 761 1.088 153 405 634

Portugal . . . . 139 229 398      65 129 284
Zweden . . . . 825 1.302 1.989 556 1.234 1.727
Zwitserland . . 827 990 1.494 478 690 1.312

Turkije      .    .    . . 148 210 497 106 154 313

Vcr. Koninkrijk . 1.351 2.710 10.881 1.183 2.470 8.467

Totaal der „17" . 10.281 17.131 38.645 8.936 17.040 33.248

Bron: O.E.E.S.

Het overzicht met betrekking tot „de uitvoer van de zes deel-
nemende landen  in 1955 verdeeld volgens productengroepen  naar
landen van de Gemeenschap  en naar de wereld" 1 laat een vrijwel
analoog beeld zien van de handelsstructuur. De onderlinge handel
bestaat voornamelijk uit eindproducten  (50  A  60 %1·,Voor Neder-
land bedraagt dit aandeel zelfs 80 % van de invoer uit de deel-
nemende landen. De handel met de rest van de wereld, speciaal
met de landen overzee, bestaat voornamelijk uit invoer van voe-
dingsmiddelen en grondstoffen en uitvoer van industriele produc-
ten. Wat de agrarische producten betreft (vgl. hetgeen over de
landbouwintegratie wordt gezegd) is Nederland in het bizonder
exporterend, terwijl de andere landen, speciaal Duitsland, impor-
terend zijn. De zes deelnemende landen zijn dus in het algemeen
1 Economic Survey of Europe   1956;   blz.   8 - Hoofdstuk   IV.
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Overricht van de in- en uituoer der deelnemende lan(len in percentages
van de wnddhandel in  955

Invoer Uitvoer

Zes O.E.E.S. Wereld Zes O.E.E.S. Wereld

Deelnemende tanden
Duitsland . . .   26   47   100   29   61   100
B.L.E.U.. . . .     41      57      100     45      64      100
Nederland . . .   41    57   100   38   64   100
Frankrijk . . .   20   31   100   24   43   100
Italie . . . . .   24   43   100   23   52   100

Totaal der „Zes"         29          46         100         31          59         100

Oostenrijk . . .   53   66   100   51   66   100
Denemarken . .   37   78   100   27   75   100
Griekenland . .   42   62   100   53   70   100
Ierland . . . .   12   68   100    4   94   100
IJsland . . . .   18   44   100   15   42   100
Noorwegen . . .     28      70     100     24     64     100
Portugal . . . .    35     56    100    23    45    100
Zweden . . . .   41    65   100   32   71   100
Zwitserland . .   55   66   100   36   53   100
Turkije . . . .   30   42   100   34   49   100
Ver. Koninkrijk .       12       25       100       14       29       100

Totaal der „17" .       27        44        100        27        53        100

Bron: O.E.E.S.

sterk geindustrialiseerd met een grote mate van analogie in de
economische structuur en onderling sterk concurrerend. Of hier
grote potentiele mogelijkheden schuilen tot specialisatie is niet bij
voorbaat met zekerheid te zeggen. De grotere markt biedt uiter-
aard meer zekerheid en ruimte tot een economisch wenselijke
specialisatie. De vraag, of op grond van de aanwezigheid van
specifieke productiefactoren specialisatie zal optreden, is in ieder
geval bevestigend te beantwoorden voor de landbouw, waar inder-
daad de protectie heeft geleid tot een kunstmatig productiepatroon
gericht op de voorziening in eigen behoefte. In de industriele sector
schijnen de mogelijkheden tot specialisatie minder groot. Hier-
tegenover staat, dat het analoge karakter van de Westeuropese
economieen gunstige voorwaarden schept tot een verscherpte
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concurrentie op de gemeenschappelijke markt, hetgeen een waarde- *
vol tegenwicht vormt voor de protectie, welke het gemeen-,
schappelijke buitentarief het bedrijfsleven binnen de Gemeenschap  /
oplevert.

Van betekenis is niet alleen de specialisatie in de productie,
maar ook de specialisatie in de afzet. Door het wegvallen van de
grenzen worden de voorwaarden geschapen tot een betere geogra-
fische verdeling van de afzet. De resultaten bij de K.S.G. verkregen,
bevestigen het feit, dat niet zozeer een specialisatie van de productie
heeft plaats gevonden - uiteraard is dit meer een aspect van
langere termijn - dan wel een verschuiving in de afzet naar uit
transport-oogpunt gunstig gelegen markten. De uitbreiding van de
handel in kolen- en staalproducten laat zich hierdoor hoofdzakelijk
verklaren. 1

Wat de economieen der zes landen betreft valt op te merken,
dat deze concurrerend van karakter zijn. De uitbreiding van de
onderlinge handel, die met name betrekking heeft op eindpro-
ducten, zal in het bizonder de andere hoog geindustrialiseerde
landen van West-Europa, de V.S., Canada en Japan aangaan,
welke als medeconcurrenten op de Europese markt optreden.
Indien de plannen tot verwezenlijking van een vrijhandelszone
doorgang vinden, worden de effecten van een mogelijke „trade
diversion" voor een belangrijk deel verder beperkt. De invoer uit
de overige derde landen blijft vrijwel van nadelige effecten gevrij-
waard door een grote mate van inelasticiteit van de vraag naar
o.m. grondstoffen en voedingsmiddelen.

Anders is het gesteld met de invoer uit de overzeese gebiedsdelen,
waarvan de producten merendeels een complementair karakter
vertonen en concurrerend zijn met de producten uit derde landen.

De preferentie, die aan de producten van de overzeese gebiedsdelen
op de gemeenschappelijke markt wordt toegekend, houdt wel
mogelijkheden in tot „trade-diversion", te meer daar voor verschil-
lende van deze producten hoge buitentarieven zijn vastgesteld. In
het bizonder Nederland, maar ook speciaal Duitsland met hun
traditionele handelsrelaties met Azie, Zuid- en Midden-Amerika,
overig Afrika en het Midden-Oosten zullen hiervan de nadelen
ondervinden, evenals de, betreffende handelspartners.

Een tweede opmerking: hoe hoger de tarieven zijn, die worden
afgebroken, des te groter is het economisch voordeel. Het zal
duidelijk zijn, dat naar mate de obstakels voor het handelsverkeer
groter zijn, des te meer mag worden verwacht, dat het feitelijke
1   Vgl. A. Coppi: Lessons of a Common Market, Speech given  to the Marshall

Society, University of Cambridge, jan. 1957.
9
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productie- en handelspatroon afwijkt van het economisch bereik-
bare bij vrijhandel. Nu kon eerder worden geconstateerd, dat
de onderlinge handel van de zes landen voornamelijk betrekking
heeft op eindproducten, waarop, met uitzondering van de Benelux, in
het algemeen vrij hoge invoerrechten worden geheven. Het staat dus
vast, dat de opheffing van de tarieven van grote betekenis is voor de
welvaart in de deelnemende landen.

Ten derde zal een douane-unie des te meer bijdragen tot de eco-
nomische welvaart, indien de deelnemende landen elkaars voor-
naamste leveranciers en afnemers zijn van de producten, die zij over
en weer leveren. Indien Nederland de voornaamste leverancier is
van eieren op de gemeenschappelijke markt bestaat er slechts een
geringe kans, dat de uitbreiding van de eierexport naar de deel-
nemende landen ten laste gaat van de invoer van eieren uit derde
landen. Zijn bovendien de zes landen de voornaamste consumenten
van het Nederlandse ei, d.w.z. is de eierexport van Nederland
hoofdzakelijk op deze landen gericht, dan behoeft minder te worden
gevreesd voor verminderde eierexport naar derde landen ten gevolge
van de vergrote afzetmogelijkheden binnen de douane-unie.

Uit de gegeven statistische overzichten blijkt, dat van de totale
in- en uitvoer der deelnemende landen 30 % gaat naar of afkomstigis
van de zes. Voor de Benelux is dit percentage 40 %   A  45  %,  voor
Frankrijk en Italia ligt dit tussen de 20 % en 25 %. Overigens
zeggen deze globale percentages nog niet veel. Het is zelfs gewaagd
om enkele cijfers voor productiegroepen te vermelden, omdat het
beeld per productgroep scheef getrokken is, indien bepaalde pro-
ducten uitsluitend naar de zes, andere soortgelijke producten uit-
sluitend naar de rest van de wereld worden geexporteerd, zodat een
gemiddelde niet maatgevend is. Hier zou een afzonderlijke studie
per product op zijn plaats zijn.

Ten gevolge van de geleidelijke instelling van de douane-unie zijn
de uitvoerverhoudingen van minder belang dan de invoerverhou-
dingen. Hiermede wordt bedoeld, dat de bestaande uitvoer naar
derde landen doorgaans niet behoeft te worden opgeofferd aan de
geleidelijke toenemende afzetmogelijkheden binnen de douane-
unie. De totale uitvoer van de Gemeenschap zal echter op de lange
duur in evenwicht moeten blijven met de invoer, tenzij kapitaal
wordt uitgevoerd. Alleen bij dalende invoer zullen ook de uitvoer-
mogelijkheden afnemen. Van betekenis zijn de invoerverhou-
dingen of met andere woorden de gevestigde belangen van derde

landen op de Europese markt, die naar mate deze groter zijn het
risico doen toenemen op „trade diversion", ten gevolge van de be-
voorrechte concurrentiepositiederpartnerlandenop elkaars markten.
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In de vierde plaats zal de welvaart worden bevorderd naarmate
het aandeel in de wereldproductie, -consumptie en -handel van de
deelnemende landen groter is. Een douane-unie die de gehele wereld
omvat kan uiteraard niet leiden tot „trade diversion". Het aandeel
van de intra-trade in de E.E.G.  t.o.v. de wereldhandel is ruim 6  % ;
met inbegrip van de met Frankrijk en Belgie verbonden overzeese
gebieden ongeveer 8 %. Van de totale wereldhandel houdt echter
maar  14 % verband  met de externe handel van de Gemeenschap
(met inbegrip van de Franse en Belgische gebieden overzee  15  %).  1
Hoewel dus maar een klein gedeelte van de wereldhandel ressor-
teert onder de douane-unie, is niettemin de onderlinge handel van de
zes landen een belangrijk gedeelte, ongeveer  1 /3, van de direct be-
trokken handel, daar het overige handelsverkeer zich geheel buiten
de Gemeenschap voltrekt.

In de vijfde plaats kan in aansluiting op de voorgaande opmerking
worden gesteld, dat hoe beter de mogelijkheden zijn tot productie op
grote schaal, des te groter het economisch resultaat is van de douane-
unie. Het gemeenschappelijke marktgebied, dat wordt geschapen,
telt 16a millioen inwoners   met een nationaal product in markt-
prijzen van 475 mld. gulden. De gemeenschappelijke markt is te
vergelijken met de omvang van de Amerikaanse of Russische markt,
welke veelal als voorbeeld worden gesteld voor de mogelijkheden
tot large-scale productie en specialisatie.

Tot nu toe is er steeds sprake geweest van invoerrechten. Het ver-
dwijnen van kwantitatieve beperkingen bij de instelling van de
douane-unie zal geen of minder nadelen  met zich medebrengen  dan
de opheffing van invoerrechten. Immers de bestaande kwantita-
tieve restricties ten aanzien van derde landen blijven ongewijzigd,

tenzij men een andere gedragslijn aanneemt bij de opstelling van
gemeenschappelijke liberalisatielijsten. Eventuele economische na-
delige effecten treden niet op ten gevolge van de toegenomen onder-
linge handel, omdat de concurrentieverhouding tussen de deel-
nemende en derde landen door de opheffing van kwantitatieve be-

perkingen niet wordt aangetast. Wordt het bestaande contingent
voor derde landen uitgeput, zoals dit voor de instelling van de
douane-unie het geval kon zijn, dan verandert er niets. Het niet
uitputten van het contingent wijst op een betere concurrentie-
positie van de partnerlanden.

Ten slotte kan worden opgemerkt, dat relatief een verlaging
van de binnentarieven waarschijnlijk meer effect heeft en minder
onheil sticht dan een totale afl:,raak van de tarieven. De winst aan

1 Deze cijfers zijn ontleend aan de „Economic Survey of Europe",  1956.
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„trade expansion", zo mag worden verondersteld, neemt afnaar ge-
lang de tarieven lager worden, terwijl de kansen op „trade diversion"
gelijk blijven, voorzover de invoerrechten voor en in derde landen

ongewijzigd blijven. Niettemin tolereert de G.A.T.T. terecht alleen
een volledige douane-unie, omdat anders de wederzijdse concessies
in het bizonder zullen worden gezocht in het opofferen van de be-
langen van derden.

Bij bovenstaande opmerkingen is steeds sprake geweest van de
konsekwenties van de opheffing der onderlinge handelsbelemme-
ringen. De handelsbelemmeringen ten aanzien van derde landen

zijn in gedachte ongewijzigd gebleven, hetgeen in overeenstemming
is met het directe doel van een douane-unie. Het resultaat is, dat
naast „trade creation" onvermijdelijk „trade diversion" zal optreden.
Dit houdt in dat de voordelen, die de douane-unie voor de Gemeen-
schap oplevert, voor een vermoedelijk bescheiden gedeelte verloren
gaan aan een minder efficiente arbeidsverdeling met de rest van de
wereld. De conclusie schijnt gewettigd, en de ervaring in de O.E.E.S.,
de K.s.G. en de Benelux opgedaan, bevestigt deze conclusie, dat het
handelsverkeer met derde landen niet wordt aangetast. Van de
economische expansie en grotere welvaart, die door het streven naar
integratie worden opgeroepen en van de stabiliteit, die aan het
ruilverkeer wordt verstrekt, zal ook een stimulans tot grotere ont-
plooiing van het externe verkeer uitgaan.

De voordelen, die de Gemeenschap ten deel vallen, zijn niet
louter toe te schrijven aan een verbetering van de economische
structuur op zich. De toenemende protectie „in de breedte" bij de
instelling van het gemeenschappelijk buitentarief werkt ten gunste
van de ruilvoet. Dit wijst crop, dat bepaalde voordelen slechts een
compensatie zijn van de nadelen, die elders worden ondervonden,
hetgeen dus neerkomt op een herdistributie van het inkomen op
internationale schaal.

Nu is het voor de deelnemende landen mogelijk bij zowel de op-
stelling van het buitentarief als later bij het voeren van een gemeen-
schappelijke handelspolitiek de ruilvoet te verbeteren. Het is niet
doenlijk gebleken met nauwkeurigheid aan te geven of het buiten-
tarief de vroegere graad van protectie der individuele tarieven
weerspiegelt. De indruk bestaat echter, de houding van de G.A.T.T. 1
ten opzichte van de E.E.G. kan dit bevestigen, dat het buitentarief I
volgens aanvaardbare normen is berekend.                        6

Wat de gemeenschappelijke handelspolitiek betreft moet worden
afgewacht, welk beleid zal worden gevolgd. In het verdrag zelf zijn
hieromtrent enkele beginselen (zie § 5) opgenomen. De samen-
bundeling van krachten, de fusie van belangen zullen de Gemeen-

)
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schap een sterkere onderhandelingspositie geven dan de optelsom
van de onderhandelingsposities der deelnemende landen afzonder-

lijk. Niet mag worden verwacht, dat de machtspositie louter wordt
uitgespeeld ten behoeve van een internationaal vrijhandelsverkeer.
De sterkere onderhandelingspositie zal de Gemeenschap een wel-
vaartsvermeerdering kunnen bezorgen, welke in plaats van een wel-
vaartsdaling elders wordt verkregen. Op de Gemeenschap is dan
ook het beginsel van toepassing, dat bij toenemende invloed de
verantwoordelijkheid toeneemt voor het gebruik hiervan.

Door het optreden van „trade diversion" wordt echter het
streven naar Europese eenheid niet veroordeeld. Uit de onmoge-
lijkheid ep mondiale schaal tot een algemene afschaffing van de
handelsbelemmeringen te komen kan niet worden afgeleid, dat
hiermede elke regionale samenwerking moet worden nagelaten.
Alleen iegratie in kleiner verband is mogelijktussenlan
bereidzijn hun politieke en economische bd angenle doen samen-
smelten. De politieke en economische ontwikkeling vraagt om
grotere eenheden, waar planning en productie kunnen worden af-
gestemd op een vrij toegankelijke markt, waar de afzet niet door  
handelspolitieke manoeuvres wordt gefrustreerd. De voordelen van
specialisatie en productie in het groot, van zekerheid en stabiliteit
zijn de voorwaarden voor de econornische vooruitgang.

Niettemin blijft de verplichting bestaan in het belang van de
Gemeenschap  ook in de externe betrekkingen te komen tot een zo
groot mogelijke samenwerking teneinde eventuele nadelen, welke
uit de vorming van een douane-unie voortvloeien, te ondervangen.
Het belang hiervan wordt onderstreept door de verschillende reac-
ties, die de Gemeenschap elders in de wereld reeds heeft opgeroepen.
De vrees voor nadelige repercussies en het verloren gaan van
„vested interests" in Europa houden een aansporing in tot een pro-
tectionistische blokvorming bij de overige landen, hetgeen een
averechtse uitwerking kan hebben op een vrije en ordelijke
wereldhandel.

In het voorgaande is alleen aandacht geschonken aan de voor- en
nadelen, van een gemeenschappelijk standpunt uit bezien. Het pro-
fijt van een douane-unie behoeft voor de afzonderlijke deelnemers
niet gelijk uit te vallen. Zo wordt wel beweerd, dat de Benelux-
landen sterker door het gemeenschappelijk buitentarief worden ge-
troffen dan de andere landen. RAMAER 1 meent het tegendeel te
kunnen bewijzen op grond van het handelsverkeer der Benelux-
landen (zie Overzicht van de in- en uitvoer der deelnemende

1 a.w. E.S.B., blz. 689.
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landen in percentages  van de wereldhandel  in  1955),  dat het sterkst
op de E.E.G. blijkt te zijn geconcentreerd in vergelijking met de
in- en uitvoer der partners. Het komt echter onjuist voor de in- en
uitvoer als vergelijkingsbasis te nemen. Veeleer is hier de absolute
in- en uitvoer in betrekking tot het nationaal produkt relevant.
De „trade deviation" welke ten gevolge van het hogere buitentarief
optreedt heeft voor de Benelux een veel grotere betekenis dan alleen
de spreiding van in- en uitvoer doet vermoeden. Immers de invoer
uit derde landen maakt altijd nog ca 1 /5 deel uit van het nationaal
product in de Benelux-landen, tegen in Duitsland en Frankrijk onge-
veerl /10deel. De „trade deviation" ten gevolge van het hoger buiten-
tarief is bijna uitsluitend voor rekening van de Benelux-landen.
Hier staat tegenover dat de Benelux-landen wegens de omvang en
het belang van het handelsverkeer met de E.E.G. landen wellicht
het meest geinteresseerd zijn bij de douane-unie en haar perspectief
op „trade creation". Hier hebben de partnerlanden door de afbreuk
van hun relatief hoge rechten de grootste concessies gedaan. Als
bizonderheid kan nog worden opgemerkt, dat de Benelux-landen
de bevoorrechte positie op elkaars markten kwijt raken. Hier mag
worden verwacht, dat het handelsverkeer tussen de Benelux en de
drie overige landen relatief zal toenemen in vergelijking met de
intra-Benelux handel.

B. DE EUROPESE LANDBOUW

§   1.   Enkele  belangrijke  karaktertrekken  van  de  landbouw  in  Klein-Europa
Voor een goed begrip van de verschillende betekenis en positie van
de landbouw in deze landen kan worden teruggegaan tot de crisis
van 1870-1890 in de landbouw van Europa. Ten gevolge van
nieuwe verkeersmiddelen en verkeerswegen tezamen met de ont-
sluiting van uitgestrekte gebieden in Amerika en Oost-Europa,
werd West-Europa overstroomd door goedkoop buitenlands graan.
De verschillende wijzen, waarop de landen op deze crisis hebben
gereageerd is bepalend voor de uiteenlopende richting, waarin de
landbouw in West-Europa is gekoerst.

In Nederland werd weliswaar de vrijhandel gehandhaafd, maar
aan de boerenstand werd door de Regering actieve steun verleend
in de vorm van ontwikkeling van het landbouwonderwijs, de land-
bouwvoorlichting en het landbouwonderzoek. De boeren sloten
zich aaneen in couperaties, welke werden opgericht ten behoeve
van de gezamenlijke aankoop, afzet, verwerking en credietfinan-

1  Vgl. de publicaties van de O.E.E.S. over de landbouw in Europa.
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ciering. Ten gevolge van de graancrisis werd geleidelijk overge-V
schakeld van de arbeidsextensieve graanteelt op meer arbeids,1
intensieve producten zoals groenten en fruit. Deze overgang werd in
de hand gewerkt door de opkomst van industriecentra in de buur-
landen. Mede onder invloed van de bevolkingsdichtheid en de ver-
snippering der cultuurgrond bij erfopvolging kwam ook steeds meer
het gemengd familiebedrijf naar voren, dat kan worden gekenmerkt
als een arbeidsintensief veredelingsbedrijf, waar import van vee-
voeder eh export van veehouderijproducten plaats vindt. De Neder-
landse markt orienteerde zich aldus niet alleen op de binnenlandse
markt, maar een belangrijk gedeelte van de landbouw en veeteelt
werd geexporteerd. Dit belang bij export werd ook in de crisisjaren
van 1930 e.v. behouden ondanks het feit, dat enerzijds de vee-
houderijproducten een ernstige concurrentie ondervonden van
nieuwe exporteurs als Australie en Nieuw-Zeeland, terwijl ander-
zijds de Nederlandse export in toenemende mate door invoerbe-
lemmeringen in het buitenland werd bemoeilijkt. Onder invloed
van de landbouwcrisiswet heeft de Nederlandse Regering dan ook
de landbouw een ver gaande bescherming verleend en op het gebied
van productie en prijzen ingegrepen. Deze landbouwpolitiek had
echter geen volkomen protectionistisch karakter. Een open markt-
politiek werd gevolgd voor die producten, waaraan behoefte be-
stond (veevoeder), terwijl producten     met een exportoverschot
werden gesubsidieerd, waardoor men er in geslaagd is de greep

op de buitenlandse markten te bewaren. Deze directe overheidsbe-
moeiing werd door de oorlogsomstandigheden tot ca. 1949 voortgezet.

Het nieuwe landbouwbeleid, vastgelegd in de Landbouwwet, is
erop gericht met behoud van een zo groot mogelijke vrijheid voor de
individuele ondernemer, bestaanszekerheid te garanderen voor de
boeren op het sociaal en economisch verantwoorde, goed geleide
bedrijf. Een systeem is hiertoe ingesteld, waarbij deze bestaans-
zekerheid wordt gegarandeerd voor de meest voorkomende bedrijfs-
typen; met betrekking tot het gemengd bedrijf op de zandgronden
wordt deze bestaanszekerheid verschaft door garantiepriizfn voor
melk en bieten; voor de akkerbouwbedrijven door minimumprijzen
voor granen en suiker. De Nederlandse Regering stelt verder al het
mogelijke in het werk door wetenschappelijk onderzoek, voor-
lichting, onderwijs en cultuur-technische werken (herverkaveling)
de landbouw te rationaliseren. De positie van Nederland als expor-
teur van landbouw-, veeteelt- en tuinbouwproducten brengt met
zich mede, dat Nederland in het bizonder is geinteresseerd in
goedkope import van grondstoffen en een vrije en blijvende toegang
tot de buitenlandse afzetmarkten.
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Geheel anders hebben de omringende landen op de graancrisis
van 1870-1890 gereageerd. Engeland,  dat toen reeds een belang-
rijke industriele opkomst kende en was aangewezen op de afzet van
industrieproducten, was geinteresseerd bij een goedkope invoer van
voedingsmiddelen. De vrijhandel werd gehandhaafd en de land-
bouw min of meer aan zijn lot overgelaten. Als gevolg hiervan ging
de Engelse landbouw verder in betekenis achteruit.

In Duitsland en Frankrijk ging men de weg op van protectie van
de eigen landbouw tegen concurrentie van buiten onder druk van de
invloedrijke positie der grootgrondbezitters.

Tijdens de dertiger jaren nam de protectie in Europa toe. De
boeren werd steun verleend tegen tijdelijke en desastreuze prijs-
dalingen door import. Onder invloed van de opkomst en in macht
toenemende boerenorganisaties is men bij de instelling van import-
belemmerende maatregelen verder gegaan dan met een gezond
landbouwbeleid in overeenstemming is te brengen. De als tijdelijk
bedoelde maatregelen werden blijvende protectionistische institu-
ties, welke de oorzaak zijn geweest, dat in die landen de efficiency
is ten achtergebleven bij de huidige stand der landbouwwetenschap. 1Bovendien vormden de invoerbelemmeringen een handicap voor4
internationale specialisatie. Deze ontwikkeling werd versneld tijdens
de oorlogsperiode, waarin de landen verplicht waren zoveel moge-lijk in eigen levensbehoeften te voorzien. Het gevolg was, dat bij
het einde van de oorlog ieder der zes landen in vele opzichten zelf-
genoegzaam was en de Europese agrarische economic een geheel
ander aanzien verkreeg in vergelijking met het beeld van voor de
dertiger jaren. De machtspositie, die de boeren hadden  ver-
worven werd aangewend tot behoud van de „gouden tijd" der
oorlogsjaren, d.w.z. een protectionistisch conservatisme openbaarde
zich. De landbouwproductie bleef primair afgestemd  op de binnen-
landse markt. De agrarische productie werd aangemoedigd hetzij
op globale wijze dan wel via enkele belangrijke sectoren. De pro-
ductie is na de oorlog dan ook regelmatig vooruitgegaan. Terwijl de
importerende landen de uitbreiding vooral richten op importver-
vanging, trachten de exporterende landen de afzet in het buitenland
te vergroten. Een dergelijke tegenstrijdige ontwikkeling komt
natuurlijk niet een verantwoorde productie en afzet ten goede in
Europa.

Opmerkelijk is ook, dat in alle landen een streven merkbaar is het
levensniveau van de agrarische bevolking in de toegenomen wel-
vaart te laten delen. Deze sociale politiek vindt echter onvoldoende
economische verantwoording, omdat in vele gevallen geen of te
weinig aandacht wordt geschonken aan het tegelijkertijd opvoeren
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van de productiviteit, waarop een sociale vooruitgang in de land-
bouw zou dienen te berusten. Deze sociale vooruitgang der boeren-
stand werd juist te veel gezocht in een grotere protectie en in veel-
soortige steunmaatregelen.

De les, die men uit deze ontwikkeling kan trekken en welke voor
de gemeenschappelijke markt van belang is, luidt, dat een te grote
bescherming de aanpassing van de landbouw aan gewijzigde om-
standigheden in de weg staat. Een zekere mate van open-markt-
politiek houdt een gezonde prikkel in tot internationale specialisatie
en opvoering van de efficiency, hetgeen de Nederlandse landbouw-
politiek heeft bewezen. Nederland heeft dan ook in zoverre door de
bovengeschetste situatie een aparte positie ten opzichte van de
partnerlanden verkregen, dat het een belangrijke exporteur is van
agrarische producten met name ook naar derde landen Het is

daarbij aangewezen op uit derde landen verkregen grondstoffen,
vooral voedergranen. Een vergelijking van de landbouw met de
totale nationale export en import voor de zes landen leverde in  1955
het volgende beeld op.

Verhouding Verhouding
Agrarische export Agrarische import

Totale export Totale import
Belgie/Luxemburg . . 5% 17 %
Frankrijk . . . . . 16 % 28 %
Italie  .  .  .  .  .  . . 23 % 20 %
Nederland . . . . . 33 % 19 %
West-Duitsland . . . 3% 35 %

Bron: O.E.E.s.

Indien men een vergelijking maakt tussen de agrarische pro-
ducten welke voor het binnenland en het buitenland zijn bestemd,
zou nog duidelijker aan de dag treden de exportpositie van
Nederland, waar per hoofd van de bevolking de in- en uitvoer
zeer hoog is. Het agrarisch belang voor Nederland bij integratie
blijkt ook uit het feit, dat 40 % van de algemene export naar part-
nerlanden bestaat uit agrarische producten.

De geografische verdeling van de in- en uitvoer inzake voedings-
middelen en landbouwproducten wordt  in   de   op  blz.  138 en  139
gegeven overzichten in beeld gebracht. Wat de import van de
E.E.G.-landen betreft komt slechts  1 /6  uit de Gemeenschap. Van
de   exporten   gaat   ruim    1 /3    naar de E.E.G.-landen,   van   de
Nederlandse uitvoer zelfs  45 %.



138 DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

Overricht  van  de  in-  en  uituoer  der  deelnemende landen in percentages uan de
wereldhandel  in  Doedingsmiddelen  en  landbouwproducten   in   I955

Invoer Uitvoer

Zes O.E.E.S.  Wereld   Zes O.E.E.S. Wereld

Deetnemende tanden
Duitsland . . . 21.0 35.6 100          29 64.2 100
B.L.E.U..... 31.6 38.9 100 51.1 69.7 100
Nederland . . . 10.2          16 100 45.4          71               100
Frankrijk . . . 6.9 11.8 100 23.6          46              100

Italie . . . . .   17 38.1 100 36.7 74.1 100

Totaal der „Zes" 16.8 27.4 100 35.9 62.9 100

Oostenrijk . . . 26.4 37.8 100          70 80.6 100
Denernarken . . 26.5 45.1 100 28.6 81.7 100
Griekenland . . 10.3 19.6 100 49.4 69.2 100
Ierland . . . . 6.9 20.9 100 1.6 96.5 100

IJsland . . . . 19.3 29.9 100 15.7 37.4 100

Noorwegen . . . 8.7     20 100 21.5 41.8 100

Portugal . . . . 9.7 23.8 100 39.3 64.8 100
Zweden . . . . 19.1 36.1 100 33.5     64       100
Zwitserland . . 34.1 44.1 100 66.4 75.9 100

Turkije . . . . 0.3 0.6 100 30.8 46.6 100

Ver. Koninkrijk . 9.1 22.8 100 11.2 19.3 100

Totaal der „17" . 14.4 26.5 100 30.5 61.4 100

Bron: O.E.E.S.

§ 2.  Specijieke kenmerken uan de landbouw
De wenselijkheid tot bezinning op de bizondere omstandigheden,
waarin de landbouw verkeert, houdt enerzijds verband met de
nauwe binding van de landbouw met de algemene economie, ander-
zijds vereist de landbouw bij de integratie een bizondere behande-
ling als gevolg van de speciale overheidsbemoeiing, in tegenstelling
tot andere sectoren van het bedrijfsleven. De specifiek economische
kenmerken van de agrarische sector rechtvaardigen een eigen be-
nadering tot integratie.
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Overricht van het handelsverkeer der deetnemende landen in uoedingsmiddeten
en tandboumproducten in I955

(in 1000 dollars)

Invoer Uitvoer

Zes  O.E.E.S. Wereld Zes
10.E.E.S.

Wereld

Deetnemende tanden
Duitsland . . . 439.984 716.053 2.009.166 50.800 112.410 175.033

B.L.E.U. . . . 151.522 185.460 479.457 64.929 88.508 126.953
Nederland . . 62.897 99.248 619.078 398.890 624.531 879.233
Frankrijk . . . 91.690 156.566 1.329.115 179.449 350.554 761.254
Italie 90.968 203.770 534.369 154.041 311.277 420.166

Totaal der „Zes" 837.061 1.361.097 4.971.185 848.109 1.487.280 2.362.639

Oostenrijk... 52.106 74.483 197.046 8.298 9.557 11.861

Denemarken . . 64.326 109.543 242.664 200.662 574.155 702.569
Griekenland . . 9.119 17.448 88.893 62.846 87.977 127.217
Ierland . . . . 8.506 25.799 123.611 3.341 195.482 202.673

IJsla nd    .     .     . . 1.985 3.075 10.295 7.587 20.240 48.431

Noorwegen . . 14.646 33.561 167.733 36.376 79.855 169.100

Portugal . . . 5.398 13.258 55.774 35.695 58.859 90.780

Zweden . . . . 59.470 112.695 311.912 21.671 41.458 64.740
Zwitserland . . 118.332 152.936 346.951 51.926 59.409 78.222

Turkije . . . . 149 276 46.477 61.360 92.866 199.362

Ver. Koninkrijk 396.370 994.542 4.355.760 57.210 98.970 511.708

Totaal der „17" 1.567.468 2.898.713 10.918.301 1.395.081 2.806.108 4.569.302

Bron: O.E.E.S.

Het productie-aspect
In het algemeen en ook in Europa vindt de agrarische productie
plaats in vele kleine bedrijven gebaseerd op gezinsarbeid. Hierdoor
verkrijgt het aanbod van agrarische producten reeds een star
karakter, omdat ongeacht de prijzen het gezin doorwerkt, bij lage
prijzen vaak nog harder. De inelasticiteit van het aanbod wordt
vergroot door de andere productiefactoren: grond (natuurlijke
productie-omstandigheden) en kapitaal. De afhankelijkheid van de
boer van natuurlijke omstandigheden beperkt hem in de mogelijk-
heid op een meer rendabele productie over te schakelen. Hetzelfde
kan worden gezegd van het kapitaal vastgelegd in bedrijfsgebouwen
en agrarische werktuigen.
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De invloed van de individuele agrarische producent op de ver-
koopvoorwaarden is vrijwel onbeduidend als gevolg van het onbe-
tekenend aandeel, dat deze producent heeft in het totale aanbod
van doorgaans onderling vervangbare goederen. Het totale aanbod
van agrarische producten vertoont over een lange periode be-
schouwd aanzienlijke. swhomqelingen. Deze worden niet slechts,
gelijk in de industrie„ door de conjunctuur veroorzaakt, doch daar-
naast door natuudjjke factoren als jaarlijfse variaties in regenval,
temperatuurhoogtb en zoDlicht. De historisch gegroeide bedrijfs-
structuur en bedrijfsgrootte, tezamen met een verantwoorde vrucht-
wisseling, beperken het aanpassingsvermogen van het agrarisch
bedrijf aan het wisselende aanbod. Niet alleen dat goede oogsten
met slechte oogsten afwisselen, maar ook gedurende elk oogstjaar
kunnen zich schommelingen in het aanbod en de prijzen voordoen
wegens het bederflijk karakter van vele agrarische producten. De
risico's, welke de individuele agrarische producent loopt op het ge-
bied van de productie, zijn aanzienlijk groter dan in de industrie.

Het prijzen-aspect
De vraag naar landbouwproducten wordt - hoewel tussen de af-
zonderlijke producten uiteraard verschillen bestaan - in het alge-
meen gekenmerkt door een hoge mate van inelasticiteit, zoals dit
trouwens het geval is bij de meeste goederen, die in de eerste levens-
behoeften voorzien. Gezien deze vrijwel inelastische vraag naar
agrarische producten hebben betrekkelijk kleine overschotten reeds

een prijsbedervende werking. Dit tezamen met het inelastische
aanbod maakt een vrije prijsvorming in de agrarische sector niet
onder alle omstandigheden houdbaar. Overschotten in bepaalde
gebieden kunnen de prijsvorming straks voor de gehele gemeen-
schappelijke markt in gevaar brengen.

Het voorzienings-aspect

Vrijwel elk land stelt er prijs op zijn agrarische productie in stand
te houden op een zodanig niveau, dat in geval van nood de eigen
bevolking van een zeker minimumrantsoen verzekerd is en de
grondslag aanwezig blijft om in een dergelijk geval tot productie-
verhoging te komen. Waar de productie in het buitenland zich aan
elke beinvloeding onttrekt, vdelt een land behoefte de risico's aan de
importen verbonden, te beperken. Ten einde de voordelen van
specialisatie binnen de gemeenschappelijke markt tot hun recht te
doen komen verdient het de voorkeur het voorzieningsaspect straks
zoveel mogelijk vanuit Europees gezichtspunt te beschouwen.
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Het sociate aspect
Uit maatschappelijke overwegingen wordt grote waarde gehecht aan
een welvarende boerenbevolking. Verschillende landen danken het
op peil houden en/of de vermeerdering van de eigen nationale
bevolking aan de bevolkingsaanwas op het platteland. De boeren-
stand als drager van tradities en nationale waarde is van grote
sociale betekenis. Een bpschermend optreden van de overheid ten
behoeve van de agrarische bevolking vindthierin mede zijn grond.

Anderzijds moet erop worden gewezen; dat uit de zwakte van de
individuele producent een spontane ontwikkeling tot samenwerking
en machtsgroepering is voortgekomen. In de loop der tijd zijn deze
boerenorganisaties uitgegroeid tot een economische macht, waarvan
de invloed in het politieke en economische leven ver is doorge-
drongen. Hieraan zijn weer gevolgen verbonden, die voor de land-
bouw-integratie interessant zijn. In de eerste plaats zijn de boeren
in staat een gedeelte van een verantwoorde marktorganisatie zelf
uit te voeren. In de tweede plaats kan de machtsvorming in de
agrarische sector aanleiding zijn tot een protectie van het boeren-
belang, welke in strijd is met een gezond economisch beleid. Zal
een gemeenschappelijke landbouwpolitiek bij de invoering van het
beleid gebruik kunnen maken van de bestaande boerenorganisaties,
van de andere kant zal de Gemeenschap voldoende autoriteit moeten
bezitten om een onverantwoorde machtsontplooiing te doorbreken.

In het bovenstaande is gebleken, dat de agrarische sector zich van
andere sectoren in het economisch leven onderscheidt door een aan-
tal bizondere kenmerken, welke wellicht het beste gekarakteriseerd
kunnen worden met: geringe elasticiteit, wat de van menselijke
factoren afhankelijke aspecten betreft en grote fluctuaties wat be-
treft de van natuurlijke factoren afhankelijke aspecten. Hierdoor
ontstaat de noodzaak tot productie- en prijsregelend optreden, ook
op een gemeenschappelijke markt. De sociale aspecten van de land-
bouw zullen dit regelend optreden nog een bizonder accent ver-
schaffen. Voor een bedrijfstak als de landbouw, waarvan de grote
economische en sociale kwetsbaarheid door niemand kan worden
ontkend, zal het noodzakelijk zijn ook in een geYntegreerd Europa
een actief beleid te voeren. Van meet af aan - dit wil dus zeggen
in een vroeg stadium van de overgangsfase - zullen de Regeringen
bereid moeten zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
te aanvaarden, die relatief zeer ver gaat.

Het onderscheid, dat tussen de laridbouw en de rest van het eco-
nomisch leven kan worden gemaakt en waarin specifieke maat-
regelen hun grond vinden, mag echter niet betekenen, dat de land-
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bouw bij integratie gescheiden wordt behandeld en geregeld. De
economische bindingen van de landbouw met de andere sectoren
van het economisch leven zijn veel nauwer en krachtiger dan voor-
heen. De productie is in veel sterkere mate afhankelijk geworden
van de aanvoer van grond- en hulpstoffen van elders, van land-
bouwmachines en van de ontwikkeling van de wetenschap en de
techniek ook buiten de landbouw. De agrarische productie is meer
en meer gericht op de nationale- en wereldmarkt in plaats van op de
voorziening van het eigen verbruik en de plaatselijke markt. Ook
het feit, dat door de toenemende mechanisatie een permanente
migratie uit de landbouw naar andere bedrijfstakken plaats vindt,
wijst op de nauwe relatie met de volkshuishouding. Ten slotte kan
worden gewezen op de betekenis van de landbouw voor de kosten
van levensonderhoud, die op hun beurt van beslissende invloed zijn
voor de concurrentie-positie van de industrie. De landbouw is dus
een onverbrekelijk onderdeel van de gehele Europese economie.

§ 3.  De E.E.G. en de landbouwpolitiek

De opstellers van het verdrag hebben inderdaad erkend, dat inte-
gratie van de landbouw 'een onderdeel is van de instelling der
economische Gemeenschap. De geleidelijke afschaffing van invoer-
rechten en kwantitatieve beperkingen is ook van toepassing op de
agrarische producten, welke in een aparte lijst in de Annex II van
het verdrag zijn opgesomd. In het verdrag volgt het hoofdstuk over  
de landbouw direct op het hoofdstuk over de douane-unie. Xe-

Ten slotte wordt in artikel 39 lid 2c uitdrukkelijk gesteld, dat        j
bij  het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouw-  .....4
beleid en van de daarvoor te treffen bizondere voorzieningen zal
worden rekening gehouden met „het feit, dat de landbouwsector
in de Lid-Staten nauw verweven is met de gehele economie".

De erkenning van dit principe is van grote betekenis, omdat de
ervaring in het verleden heeft geleerd, zoals o.m. is gebleken op de
conferentie van Ministers van Landbouw in maart  1953 te Parijs,  1
dat een afzonderlijke landbouwintegratie leidt tot Let oplossen van
de vraagstukken door de landbouwproducenten onder elkaar,
zonder dat hierbij de belangen van de consumenten, van industrie
en handel tot hun recht komen.

Als gevolg van de bizondere aspecten van de landbouw kennen
de meeste landen in deze sector een ver gaand overheidsingrijpen.
1  Vergelijk Rede van Minister S. L. MANSHOLT over Enkele Problemen van de

Europese Landbouwintegratie;   blz.    16   en 17. Uitgave Nederlandse   Ver-
bruikscooperaties, Rotterdam, 1953.
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Bovendien zijn er grdte verschillen in productiviteit. Niet alleen van
land tot land, doch dikwijls ook binnen de landen. Men heeft
derhalve erkend, dat voor de landbouwsector niet kan worden
volstaan met het wegruimen van de belemmeringen van het
onderling ruilverkeer van agrarische producten.

Het functioneren en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke
markt dient samen te gaan met de instelling van een gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek  van de lid-staten (artikel  38  lid  4).
Hiertoe zal een Europese landbouwconferentie worden bijeenge-
roepen, waarna de Commissie binnen 2 jaar na het in werking
treden van het verdrag aan de Raad voorstellen zal doen, die hier-
over in de twee eerste etappes met unanimiteit, later met gekwalifi-
ceerde meerderheid beslist (artikel  43,  lid  2).

Gezien de grote verscheidenheid in nationale landbouwpolitiek
ligt hier een moeilijke weg voor de boeg. Hierbij kan men zich af-
vragen of de gekozen procedure, waarbij alleen in de laatste etappe
in de Raad met gekwalificeerde meerderheid wordt beslist, de in-
stelling van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek niet onnodig
zal uitstellen. Verder kent het verdrag een aantal waarborgen voor
de staten tegen voor hen onaanvaardbare besluiten, welke een
vervanging van de nationale .marktorganisatie  door een Europese
regeling  met zich meebrengt (artikel  43).

Bij een meerderheidsbeslissing van de Raad heeft het land, dat
heeft tegengestemd het recht bij  het Hof in beroep te gaan, indien
het meent, dat de gemeenschappelijke regeling geen gelijkwaardige
garantie biedt voor de werkgelegenheid en het levenspeil van de
betrokken producenten, ·ofwel dat de voorwaarden voor het ruil-
verkeer binnen de gemeenschap niet op analoge wijze wordt ver-
zekerd als op de nationale markt. De instelling van een gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek volgens de in het verdrag bepaalde
procedure zal verschillende moeilijkheden ontmoeten, waaruit ver-
traging zal kunnen ontstaan. Intussen is de in artikel 40 lid 1
opgenomen eis van instelling van een gemeenschappelijke land-
bouwpolitiek van onschatbare betekenis.

In het verdraglis dus niet het gemeenschappelijk landbouwbeleid
uitgewerkt. Dit heeft het voordeel dat straks een soepel beleid kan
worden gevoerd, aangepast aan de nieuwe en door de gemeen-
schappelijke markt gewijzigde omstandigheden. Wel zijn een aantal
hoofdlijnen in het verdrag vastgelegd. In artikel 39 worden de
volgende doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
opgesomd:
a. de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de

technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele
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ontwikkeling van de landbouwproductie als een optimaal ge-
bruik van de productiefactoren, met name van de arbeids-
krachten, te verzekeren;

b. aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te
verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk
inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn;

c.  de markten te stabiliseren;
d. de voorziening veilig te stellen;
e. redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.

De omschrijving die aan de doelstellingen is gegeven is summier
en vatbaar voor verschillende interpretaties, varierend van een poli-
tiek van indirect overheidsingrijpen tot een politiek van de meest
ver gaande marktordening. Dit blijkt ook  uit de middelen, die zijn
aangegeven in artikel 40, welke uiteenlopen van gemeenschappe-
lijke concurrentieregelingen tot een Europese marktorganisatie,
waarbij o.m. prijsregelingen, subsidies, voorraadvorming, im- en
exportvoorschriften van toepassing kunnen worden verklaard. Ook
is hierbij gedacht aan een garantiefonds en gemeenschappelijk ge-
financierde projecten en instituties.

Over de intensiteit van de gemeenschappelijke politiek blijft men
in het onzekere. Zo rijst de vraag welke graad van stabilisatie men
wil nastreven. Wat betreft de zekerheid in de landbouwvoorziening
is niet uitgemaakt in hoeverre de gemeenschap zich zelfwil voorzien
en in hoeverre zij haar belioeften zal dekken door import uit derde
landen. Vervolgens wat zijn redelijke prijzen? Het onder a ver-
melde punt laat onvermeld de richtlijnen die in acht zouden moeten
worden genomen bij een opvoering van de productiviteit met be-
trekking tot het overschakelen van de landbouwbevolking op andere
activiteiten. Ook de fondsvorming en de financiele verplichtingen
zijn niet uitgewerkt.

Het rapport SPAAK bevat de aanbeveling, dat de doelstellingen
en procedures met voldoende soepelheid moeten worden bepaald
om de keuze van de middelen, die per product anders kunnen zijn,
vrij te laten.  Op zich is dit juist. Dit betekent echter, dat de staten,
zolang de gemeenschappelijke landbouwpolitiek niet nader door de
Commissie is uitgewerkt en door de Raad is vastgesteld, in het
onzekere verkeren in welke richting de nationale landbouwpolitiek
moet worden gevoerd.

Met het oog op de aanstaande landbouwconferentie is het nuttig,
zonder zich in te vergaande speculaties te verliezen, zich reeds
thans te beraden over de inhoud van de gemeenschappelijke land-
bouwpolitiek. Over de bestaande marktregelingen heeft de O.E.E.S.
studies verricht (zie Hoofdstuk  II,  blz.  60), die wellicht  mede  een
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uitgangspunt kunnen vormen voor het gemeenschappelijke overleg.
Er zal waarschijnlijk weinig verschil van opvatting bestaan

over de voornaamste doeleinden van de landbouwpolitiek gelegen
a.   in een productie· tegen  zo laag mogelijke kosten,  b.  in  het  ver-
schaffen aan de boer,van een redelijke levensstandaard. 1 De uit-
werking van deze doeleinden, maar vooral ook het aangeven van
de middelen, zal meer moeilijkheden met zich mede brengen.

Een productie tegen zo laag mogelijke kosten veronderstelt aller-
eerst, dat binnen het kader van de Europese landbouwpolitiek de
normen van een structuurpolitiek worden opgesteld. Deze structuur-
politiek zal moeten zijn gericht op specialisatie, als doel van de
Europese markt. Onder leiding van Europese organen zullen de
nationale staten de hiervoor noodzakelijke structuurverbeteringen
moeten bevorderen, gericht op een herorientering van de productie
op Europese afzetverhoudingen. De structuurpolitiek is gebaseerd op:
a. een verbetering van de bedrijfsgrootte, rekening houdende met

moderne productie- en mechanisatiemogelijkheden;
b.   verkaveling en cultuurtechnische verbeteringen van de gronden;
c.  ontwikkeling van agrarisch achtergebleven gebieden.
Hierbij wordt opgemerkt, dat deze structuurverbeteringen niet
slechts hun oplossing kunnen vinden in een agrarisch kader, maar
dat b.v. de uit de reorganisatie van de landbouw vrijkomende
arbeidskrachten zullen moeten worden opgevangen in andere
sectoren van het bedrijfsleven, met name de industrie.

Een tweede punt bij het structuurbeleid is de vraag in hoeverre
Europa zich zelf dient te voorzien. Vrees voor een onverantwoorde
protectie is niet misplaatst, omdat volgens artikel 43 de bedoeling
van de conferentie van lid-staten is, hun landbouwbeleid onderling
te vergelijken met name door een overzicht op te stellen van hun
middelen en behoeften. Het voorzien in eigen behoeften zou beslist
een eenzijdig en daarmede onverantwoord uitgangspunt zijn van
die gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Een zelfvoorzienings-
politiek is alleen verantwoord, indien de E.E.G. haar agrarische
producten relatief voordeliger zelf kan voortbrengen dan derde
landen. Alleen het aanvaarden van beperkte prijsverschillen voor
een beperkt aantal producten kan uit sociale en politieke over-
wegingen verantwoord worden geacht. Een protectie van de Ge-
meenschap ten opzichte van derde landen zal voorzichtig moeten
worden toegepast wil men bereiken, dat de landbouw binnen de
Gemeenschap blijft beantwoorden aan het wisselend patroon van
een internationale arbeidsverdeling. Indien de protectie tot doel

1  Vgl. art. 39 van het verdrag, hiervoor reeds besproken.

I 0
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heeft de productie te beschermen tegen onverantwoorde prijs-
vorming op de wereldmarkt kan men hiermede accoord gaan.
Een beleid gericht op invoervervanging is echter maar al te vaak
economisch onverantwoord.

Behalve een structuurbeleid veronderstelt een gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek ook een marktordenend beleid. Uit de
vroeger gegeven karakteristieken van de landbouw valt af te
leiden, dat een zo goedkoop mogelijke productie en een redelijke
bestaansmogelijkheid  voor de boer alleen te bereiken zijn in een
geleide economie. Tussen het structuurbeleid en het marktordenend
optreden bestaat een nauwe relatie. „Hoe beter n.1. de agrarische
productie en bedrijfsstructuur is, hoe beter de marktordening een
zuiver stabiliserende functie kan vervullen, immers hoe minder de
behoefte aanwezig zal zijn aan dit beleid een extra beschermend
en dus conserverend karakter te verlenen". 1 Men zou het ook
omgekeerd kunnen uitdrukken, namelijk, dat het marktordenend
optreden een prikkel dient te geven aan de wenselijke structuur-
verbeteringen. Eerst wanneer de verhoudingen in de verschillende
landen op agrarisch ge6ied met elkaar in overeenstemming zijn
gebracht, komt ook een marktordenend beleid op Europese basis
beter tot zijn recht. Gebeurt dit niet dan is de kans groot, dat de
gemeenschappelijke marktordening prijsverhogend zal werken
vooral voor de landen ofsectoren, waar de landbouw meer efficient
wordt bedreven dan elders in de Gemeenschap.

Uitgaande van de situatie op agrarisch gebied in elk land, zal
men met in acht nemen van een zekere geleidelijkheid moeten
komen tot een gezonde prijsvorming, waaraan elk nationaal dis-
criminerend karakter vreemd is. De ontwikkeling van de landbouw,/heeft geleerd,   dat  een te grote overheidsbescherming leidt  tot  een r
vergroting van de beschermde productie, die niet in verhouding&
staat tot de ontwikkeling van de vraag. Het is derhalve verstandig
de functie van de prijzen niet uit te schakelen door het vastleggen
van prijzen, het geven van stringente prijsvoorschriften, of vaste
subsidies. Stabiliteit zou in het bizonder moeten worden bereikt
door minimumprijzen, welke alleen een bodem in de markt leggen
zonder de normale vraag- en aanbodverhoudingen te verstoren.
Volgens artikel 40, Se lid zal een eventuele gemeenschappelijke
prijspolitiek moete'n zijn gebaseerd op gemeenschappelijke criteria
en uniforme kostprijsberekeningen. Hiervan uitgaande kan de
steunverlening worden beperkt tot ongunstige marktverhoudingen.
Zijn deze te wijten aan tijdelijk divergerende vraag- en aanbod-

1  1•LE MAIR: De Euromarkt en de landbouw, E.S.B. 11-9-'57.
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verhoudingen, dan kunnen minimumprijzen en andere steun-
maatregelen, samenhangend met de kostprijs, voorkomen, dat het
prijsniveau volkomen ineenstort. Onder meer evenwichtige om-
standi2heden dient de overheid zich zo veel mogelijk van ingrijpen
te onthouden. Te zelfder tijd zal de interne prijsvorming in toe-
nemende mate de invloed ondervinden van de concurrentie uit
andere landen, zodat op den duur kan worden gesproken van een
Europese prijsvorming.

Zijn evenwel de ongunstige marktverhoudingen te wijten aan
structurele factoren dan zijn andere maatregelen vereist. In een
dergelijke situatie moet met eventuele inschakeling van de In-
vesteringsbank extra hulp worden geboden aan de kleinere bedrijven
en die bedrijven, die zich voor structuuraanpassingen zien geplaatst.
Deze hulpverlening moet dan wel strikt worden geclausuleerd om
te voorkomen, dat de ontvangen bijdragen niet voor het doel
worden aangewend, waarvoor ze werden verstrekt. 1 Een derge-
lijke landbouwpolitiek verdient de voorkeur boven een prijs-
regeling, die van te hoge prijzen uitgaat, omdat in het laatste geval
de verbruiksprijzen hoger komen te liggen dan nodig is. Een ge-
deelte van de opbrengst komt terecht bij rendabele bedrijven, die
niet direct behoefte hebben aan deze hoge prijzen. Een te hoog prijs-
niveau zou de kosten van levensonderhoud ongunstig beinvloeden.
De productie zou worden aangemoedigd, hetgeen op haar beurt
weer zou kunnen leiden tot invoerbeperkingen en exportsteun.

De regelingen, die moeten worden getroffen voor de minimum-
prijzen en de contracten op lange termijn, moeten op dezelfde
principes worden gebaseerd als hier aangegeven.

§ 4. De minimumpr#zen bii inuoer

De werking van de gemeenschappelijke markt hangt in de over-
gangsfase goeddeels af van het systeem van minimumprijzen bij
invoer, waarin het verdtag voorziet. Tijdens de overgangsfase
hebben de staten ter yervanging van de contingenten de bevoegd-
heid aan minimumprijzen gekoppelde invoerverboden vast te
stellen voor zover de geleidelijke afbraak der onderlinge invoer-
rechten en kwantitatieve beperkingen de overeengekomen doel-
einden van de landbouwpolitiek in gevaar brengt. Deze bepaling
is echter niet geeigend de beoogde doelstellingen van een gemeen-
schappelijke markt naderbij te brengen. De geleidelijke opheffing
van de invoerrechten en kwantitatieve restricties houdt een prikkel
1 Vgl. het voorbeeld van de steunverlening in de K.S.G. aan de Belgische

steenkoolmunen.
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in tot structuuraanpassing en opvoering van de productiviteit door
de grotere concurrentie, die zal ontstaan. Het instellen van mini-
mumprijzen bij invoer, op zichzelf een logisch voortvloeisel van de
nationale verantwoordelijkheid voor de landbouw zolang een ge-
meenschappelijke landbouwpolitiek ontbreekt, neemt voor de
agrarische producent deze prikkel weg. Met behulp van minimum-
prijzen zou een ongewenste nationale bescherming in stand kunnen
worden gehouden, indien aan deze minimumprijzen geen nadere
voorwaarden zijn verbonden.

In de eerste plaats mogen deze minimumprijzen bij invoer een
geleidelijke uitbreiding van het handelsverkeer binnen de Gemeen-
schap niet in de weg staan. In ieder geval is hiermede het gevaar
bezworen, dat de import6rende landen met de minimumprijzen de
bestaande protectie vergroten; de bepaling biedt een redelijk
uitgangspunt de nadelen van de minimumprijzen te beperken.

In de tweede plaats is bepaald, dat de minimumprijzen geen
beletsel mogen vormen voor de ontwikkeling van een natuurlijke
preferentie tussen de deelnemende landen m.a.w. er wordt een
opening gemaakt voor de specialisatie op de gemeenschappelijke
markt.

In de derde plaats zullen deze minimumprijsmaatregelen een
duidelijk aftopend karakter moeten hebben. In ieder geval behoren
zij te verdwijnen op het ogenblik, dat een gemeenschappelijke land-
bouwpolitiek tot stand komt. Alleen bij een geleidelijke verzachting
en opheffing van de minimumprijzen wordt gewaarborgd, dat door
een daadwerkelijke aanpassing van de landbouw aan de gewijzigde
omstandigheden de volledige gemeenschappelijke markt wordt
voorbereid. Wordt hieraan niet voldaan, dan zullen de grote ver-
schillen in productiekosten, die binnen de gemeenschap thans be-
staan, niet voldoende zijn overbrugd v66r de instelling van een
gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten  na  12,  maxi-
maal 15 jaar. De voorwaarden voor'een gemeenschappelijke land-
bouwpolitiek zullen dan ontbreken. Immers een gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek kan niet slagen bij grote regionale ver-
schillen in productiviteit, in de toepassing van techniek, in af-
wijkingen van optimale bedrijfsgrootte, in ontwikkeling enz. Indien
bij een Europese marktordening met deze verschillen rekening zou
moeten worden gehouden, zou de gemeenschappelijke landbouw-
politiek een conglomeraat van nationaal geinspireerde maatregelen
inhouden, welke afbreuk zou doen aan de wezenlijke doelstellingen
van een gemeenschappelijke markt.

Ten slotte geeft het verdrag de procedure aan voor de bepaling
en revisie van objectieve criteria, die bij de vaststelling van mini-
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mumprijzen moeten worden in acht genomen (art. 44, lid 3).
Of op grond van het verdrag mag worden verwacht, dat de

aanpassing, modernisering en specialisatie van de landbouw in de
overgangsperiode zal plaats vinden, is niet zeker.

Wel is in het verdrag opgenomen, dat deze criteria, die door de
Raad  in  de  loop van de drie eerste jaren na de inwerkingtreding
van het verdrag worden vastgesteld, rekening dienen te houden
met de noodzaak de geleidelijke verbetering van de bedrijfsvoering
der landbouw te bevorderen evenals de noodzakelijke aanpassing
en specialisatie binnen de gemeenschappelijke markt. De Com-
missie stelt eveneens een procedure voor ter herziening van deze
criteria ten einde rekening te houden met de technische vooruitgang
en deze te bespoedigen, alsook om binnen de gemeenschappelijke
markt de prijzen geleidelijk nader tot elkaar te brengen. Of men
het echter bij de opstelling van deze criteria eens zal worden staat
niet bij voorbaat vast.

Op voorstel van de Commissie kan de Raad met gekwalificeerde
meerderheid de minimumprijzen wijzigen, indien ze niet in over-
eenstemming zijn met de criteria en vanaf het begin van de derde

etappe heeft de Raad deze bevoegdheid eveneens voor producten,
waarvoor nog geen criteria zijn vastgesteld. Indien er dus geen
criteria worden overeengekomen, blijven de landen gedurende de
beide eerste etappes hun vrijheid behouden. Zij zijn alleen ver-
plicht de Commissie en de overige landen in te lichten over de
voorgenomen maatregelen ten einde deze in de gelegenheid te
stellen tot critiek met betrekking tot de voorschriften voor minimum-
prijzen. Deze procedure vertoont een sterk nationaal accent.

Aan het einde van de overgangsperiode zal een overzicht worden
gemaakt van de dan nog bestaande minimumprijzen. De Raad
stelt het dan toe te passen regiem in het kader van de gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek vast. Ter vergemakkeling van een
eventuele opheffing van de nog bestaande minimumprijsregeling
besluit de Raad volgens een stemverhouding, welke afwijkt van de
normale gekwalificeerde meerderheid, waarbij de stem van Luxem-
burg wel eens van doorslaggevende betekenis zou kunnen zijn
(art.  44,  lid  6).

De procedure die is voorzien zal inderdaad de ernstigste bezwaren
wegnemen, ware het niet, dat er geen enkele zekerheid bestaat dat
er objectieve criteria tot stand komen, zodat in ieder geval tot de
derde etappe, waarvoor een zekere controle is geschapen, de landen
volkomen zelfstandig de minimumprijzen kunnen blijven vast-
stellen.

Het is daarom van het grootste belang, dat er objectieve criteria
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tot stand komen, welke een stimulans inhouden voor de nationale
regeringen hun landbouwpolitiek op de toekomstige Europese ver-
houdingen af te stemmen. Voor de opstelling van deze criteria
zouden de volgende suggesties in overweging kunnen worden
gegeven.

Uitgaande van de verschillende nationale prijsniveaus zouden
de objectieve criteria een geleidelijke aanpassing dienen voor te
schrijven aan prijzen gebaseerd op een zo laag mogelijke kostprijs,
Europees bezien. Als representatief voor het nationale prijsniveau
van een product zou de gemiddelde prijs kunnen worden genomen
in een aantal basisjaren. Moeilijker reeds is aan te geven, wat onder
een zo laag mogelijke kostprijs moet worden verstaan, omdat men
hier ten slotte te maken krijgt met het marktordenend beleid.
Tijdens de interim-periode, waarin de minimumprijzen een sluit-
stuk zijn van de nationale politiek, verrichten zij een prijsstabili-
serende functie. Eerst wanneer de prijsontwikkeling op de markt
geen redelijke bestaansmogelijkheid verschaft aan het goed geleidebedrijf, zijn toeslagen verantwoord en kunnen de minimumprijzen
zolang er geen gemeenschappelijke landbouwpolitiek is bereikt,
prijsbederf voorkomen.

De minimumprijzen zullen een aftopend karakter moeten hebben
ten einde de overgang naar een gemeenschappelijke markt en een
gemeenschappelijke landbouwpolitiek mogelijk te maken. Op-
voering van de productiviteit, resulterend in een verlaging van de
kostprijs, zal hiertoe bijdragen. Omdat de minimumprijs rekening
moet houden met de kostprijs kan dit een geleidelijke daling van
de minimumprijs inhouden en daarmede een geleidelijke op-
hefing daarvan.

§ 5. De contracten op lange termijn
Het rapport SPAAK behandelt twee problemen die zich in de
concurrentie met derde landen voordoen. Beide problemen be-
treffen het feit, dat de internationale prijsvorming voor agrarische
producten niet steeds de juiste norm is voor de behoeftedekking
en   voor de productie:

- „d'une part, certains march6s sont fauss6s par les politiques
de certains grands producteurs qui doivent 6couler leur surplus A
des pris d'autant plus bas qu'ils maintiennent sur leur propre
march6 des prix plus 61ev6s et, par suite, une production plus
abondante. Ce n'est pas donner A la production d'autres pays de la
Communautd une prdfdrence anormale, que d'acheter leurs pro-
duits quand leurs prix sont raisonnables en comparaison des prix in-
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t6rieurs des pays tiers, sans pr6tendre les ramener aux prix auxquels
les pays tiers s'efforcent d'6couler leurs surplus."

- „mais, par ailleurs, on ne peut sous-estimer le rel&vement des
prix mondiaux qui interviendrait si certaines productions euro-
pdennes se trouvaient rdduites par suite de 1'6tablissement de prix
incompatibles avec les coilts de production. Une vue A long terme
est ici particuli6rement indispensable, qui peut impliquer, pour
certains des partenaires de la Communaut6, une renonciation aux
avantages A court terme qu'ils pouvaient tirer des prix pratiqu6s
par certains pays tiers. 35 1

In deze uiteenzetting zit een tegenstrijdigheid, omdat het rapport
SPAAK terecht opmerkt, dat naar mate de binnenlandse prijs hoger
kan worden gesteld, op de buitenlandse markt lager kan worden
aangeboden. Dit maakt het stellen van de binnenlandse prijs in
derde landen als criterium voor de redelijkheid van de invoerprijs

dubieus. Immers uit het opvoeren van de binnenlandse prijs in
derde landen blijkt, dat met deze prijs kan worden gemanipuleerd,
zodat het verband met de kostprijs zoek raakt.

In het verdrag is dit uitgangspunt dan ook verlaten; de prijzen
van de contracten op lange termijn moeten door middel van onder-
handelingen tussen de betrokken partijen worden bepaald aan de
hand van richtlijnen, welke de Commissie voor de toepassing zal
vast stellen. Daarbij moeten de prijzen zich geleidelijk aanpassen
aan de op de binnenlandse markt van het kopende land aan de
nationale producenten betaalde prijzen   (art.   45,   lid   2).

Op zich zelf is de problematiek door het rapport SPAAK gesteld
juist. Het is dan ook een waardevol element van het verdrag, dat
men tijdens de eerste etappe de mogelijkheid van contracten op
lange termijn voor de duur van de overgangsperiode heeft ge-
schapen. Ter loops zij opgemerkt, dat in de definitieve periode de
contracten op lange termijn kunnen worden vervangen door een
gemeenschappelijke politiek (anti-dumping maatregelen) in het
kader van de landbouwpolitiek.

De juistheid van het principe wordt in de uitwerking van zijn
waarde beroofd, doordat het criterium voor de vaststelling van de
contractprijs in het verdrag opgenomen, aanvechtbaar is. Econo-
misch is een voorkeur voor de producten van de partnerlanden
aanvaardbaar in de volgende gevallen (waarbij het voorzienings-
aspect,  zie blz. 145, buiten beschouwing blijft):
1.  indien de prijzen lager of gelijk zijn aan die op de wereldmarkt;
2. indien de prijzen hoger zijn dan die op de wereldmarkt, mits

1   Rapp ort SPAAK;  blz.  51.



152 DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

deze prijzen niet de werkelijk gemiddelde kostprijs van de pro-
ducten in derde landen te boven gaan.
De binnenlandse prijs in het aankopende land behoeft niet per s6

de kostprijs in het buitenland te weerspiegelen. Stel dat het aan-
kopend land in het geheel geen eigen productie heeft,  of het areaal
beperkt is, dan zal het van de prijsvaststellingspolitiek in dat land
afhangen naar welke contractprijs wordt gestreefd. Deze prijs kan
algemeen economisch bezien zowel te hoog als te laag liggen. In de
Gemeenschap  zijn de prijzen  in de importerende landen niet bij
voorbaat als richtsnoer voor een economisch verantwoorde productie
te aanvaarden.

In feite zal de prijs steeds boven die van op de wereldmarkt
liggen. Daardoor zullen de contracten op lange termijn „trade
diverting" werken. In zoverre is dit een nadeel voor het impor-
terende land. Vandaar dat men in het verdrag bepaald heeft, dat
deze contracten op wederkerigheidsbasis zullen worden opgesteld.
Men kan zich in dit verband de vraag stellen, wat Nederland
tegenover de aankopen van Frans graan (aan suiker is geen be-
hoefte) zou kunnen stellen. Een opvoering van de export van
veehouderij- en pluimveeproducten behoort tot de mogelijkheden.
Men kan zich echter ook voorstellen, dat de wederkerigheid wordt
gezocht in Franse concessies op het gebied van de agrarische markt-
ordening b.v. geen of lagere minimumprijzen, afbouw van het
protectionisme. Door een dergelijke handelwijze zouden zelfs de
contracten op lange termijn vanuit economisch standpunt een
meer acceptabel aanzien verkrijgen. Overigens zullen de contracten
op lange termijn gemakkelijk leiden tot een kunstmatig element
in de internationale specialisatie, aangezien ze voortspruiten uit
een wederkerig compromis, waarvan niet zeker is of het in het
belang van de Gemeenschap als zodanig is.

Voor zover de deelnemende landen behoefte hebben aan grond-
stoffen voor de voortbrenging van producten bestemd voor de uit-
voer naar derde landen, mogen de contracten op lange termijn
geen belemmering vormen voor de importen van deze grondstoffenuit derde landen, tenzij de Raad met unanimiteit besluit het verschil
tussen de contractprijzen en de wereldmarktprijzen te vergoeden.

De vraag doet zich voor ofde long-term contracten de aanpassing
en specialisatie in de weg staan. De voordelen aan stabiliteit ver-
bonden kunnen inderdaad worden te niet gedaan indien blijkt, dat
deze contracten op lange termijn een te star karakter inhouden.
Dit gevaar is niet denkbeeldig. De geleidelijke toenadering tot het
prijspeil in het importerende land betekent, dat een prijsdalende
tendens mag worden verwacht, welke een prikkel tot opvoering



DE EUROPESE LANDBOUW 153

van de efficiency en specialisatie kan inhouden. Van de andere kant
ontbreekt de aansporing tot overschakeling op andere producten en
specialisatie voor zover de afzet over een lange reeks jaren wordt
verzekerd, en wel op basis van wederkerigheid. De bestaande
ruilrelaties worden daarmede  voor de toekomst  min of meer onver-
anderd vastgesteld.

Een ander gevaar van de contracten op lange termijn is de
tendens tot overheidsbemoeiing door het uitschakelen van de parti-
culiere handel en het vervangen ervan door staatshandel.

§ 6. Enkele conclusies
In het voorgaande  zijn de bepalingen op het gebied van de land-
bouw niet uitputtend behandeld. Volstaan is met een bespreking
van de belangrijkste aspecten. Zoals is gebleken, wordt in het
verdrag doorgaans slechts een kader aangegeven en moet de uit-
werking hiervan worden afgewacht alvorens men een beter oordeel
kan geven over het perspectief van de landbouw-integratie. Veel
zal hierbij afhangen van de rol, welke de Raad van Ministers en
de Commissie bij de nadere uitwerking van het verdrag zullen
spelen.

Wel stelt het verdrag duidelijk de volledige opening van de
gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten in de defini-
tieve fase. Tijdens de overgangsfase is in een aantal uitzonde-
ringen voorzien, in het bizonder de bevoegdheid tot hel stellen van
ItjiliT112.Rdizen, zowel als ds ver@ichting tot het aaneaan van
contracten-oR-langc-trralijn, welke_vooflopig het vlijeverkeer van
agrarische producten kunnen vermindereff. Vervolgens rijst er
enige twijfel  over de vraag of tijdens de overgangsperiode vol-
doende „prikkels" werkzaam zijn, welke de agrarische producent
zullen activeren tot voorbereiding op de structuur van de gemeen-
schappelijke markt. Waar ten opzichte van derde landen  het  ver- 

drag automatisch werkt, is de openstelling van de gemeenschappe-  
lijke markt minder zeker gesteld. De ervaring in de Benelux opge-
daan wijst op een moeilijke en langdurige aanpassingsperiode voor
de landbouwsector.

Wat de definitieve fase betreft valt er in dit stadium nog weinig
te zeggen van het toekomstig landbouwbeleid. Voor de verhouding
tot en de arbeidsverdeling met derde landen is het van groot
belang in hoeverre men bij de bescherming van de Europese land-
bouw de voorkeur wenst te geven aan een protectionisme ten aan-
zien van derde landen. Op grond van de in- en uitvoercijfers, die
duidelijk de nauwe binding met de rest van de wereld tonen, moet
een dergelijke protectie uitermate critisch worden bekeken.
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De gevolgen van de Europese landbouwmarkt zullen voor de
diverse landen verschillend zijn. Voor landen als Frankrijk en
Italic kan de doorbreking van de nationale protectie een vooruit-
gang van de boerenbevolking en verlaging van de kosten van
levensonderhoud betekenen. Voor Nederland zal het voordeel
vooral zijn gelegen in een grotere stabiliteit en behoud van zijn
afzetmarkten. De prijzen zullen onder invloed van het hogere
buitentarief een stijgende tendens hebben. In het algemeen mag
worden verwacht, dat de gevolgen van de gemeenschappelijke
markt zich minder snel zullen doen gevoelen dan in de andere
sectoren van het economisch leven.

C. HET PERSONENVERKEER

§   1.   Het  urije  Techt  van  uestiging

Het verdrag maakt overeenkomstig het rapport  PAAK onder-
scheid tussen het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van
vestiging van personen,   die eent zelfstandig beroep of bedrij f  uit-
oefenen. De vrijheid van vestiging voor de tweede categorie is nauw
verbonden met de regelingen, die getroffen zijn voor het diensten-
verkeer.

De vrijheid van het verkeer voor werknemers is in het verdrag
behandeld  in de artikeleo  48--51, het recht van vestiging in de
artikelen 52-58.

Onder de vrijheid van vestiging wordt verstaan: de toelating  tot
een zelfstandige bezigheid en de uitoefening ervan, evenals de op-
richting en het leiden van een bedrijf onder de voorwaarden, die
in het land van vestiging van toepassing zijn op de eigen onder-
danen. De vrijheid van de onderdanen van een land zich te vestigen
in het gebied van een ander land dient geleidelijk in de loop van de
overgangsperiode te worden gerealiseerd.

De procedure hiervoor  is als volgt:
1. de deelnemende landen mogen geen nieuwe beperkingen op de

vrijheid van vestiging instellen;
2. voor het eiilde van de eerste etappe stelt de Raad, op voorstel

van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en
Sociaal ,Comit6 en van de Vergadering, met unanimiteit een
algemedn programma vast voor de afschaffing van de bestaande
beperkingen op de vrijheid van vestiging; dit programma stelt
voor elke categorie van activiteiten de bizondere voorwaarden
voor de liberalisatie, het tempo en de volgorde daarvan vast.

Het besluit dit programma in werking te stellen of, bij afwezig-
heid van dit programma, een liberalisatie-etappe voor een bepaalde
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activiteit te verwezenlijken, wordt door de Raad, op voorstel van
de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal
Comit6 en de Vergadering, tot het einde van de eerste etappe met
unanimiteit en daarna met gekwalificeerde meerderheid genomen.

Wettelijke en administratieve bepalingen, die uit hoofde van
openbare orde, veiligheid en gezondheid, in een speciale regeling
voor buitenlanders voorzien, behouden hun geldigheid. Voor het
einde van de overgangsperiode stelt de Raad op. voorstel van de
Commissie met unanimiteit directieven vast voor de coilrdinatie
van de wettelijke bepalingen; de directieven betreffende de courdi-
natie van de administratieve bepalingen kunnen na het einde van
de tweede etappe door de Raad met gekwalificeerde meerderheid
worden goedgekeurd.

Om het toelaten tot een zelfstandig beroep te vergemakkelijken
stelt de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van
de Vergadering, gedurende de eerste etappe met unanimiteit en
daarna met gekwalificeerde meerderheid, directieven vast voor de
wederzijdse erkenning van diploma's en de co8rdinatie van de
administratieve bepalingen, die de toegang tot en de uitoefening
van de zelfstandige activiteiten regelen. Besluiten ten aanzien van
de wettelijke bepalingen neemt de Raad met algemene stemmen,
evenals de voorschriften met betrekking  tot het spaarcrediet, het
bankwezen en de medische beroepen.

§ 2. Het urije personenuerkeer

De vrijheid van het personenverkeer dient voor het einde van de
overgangsperiode te worden bereikt. Deze vrijheid houdt het recht
in, om behalve de beperkingen uit hoofde van redenen van open-
bare orde, openbare veiligheid en openbare gezondheid:
a. in te gaan op daadwerkelijk aangeboden betrekkingen (behalve

overheidsbetrekkingen). Dit betekent,  dat een werknemer  zich
niet willekeurig in een ander land kan vestigen, maar dat hij
alleen in een land mag blijven als tewerkstelling heeft plaats
gevonden;

b. zich te dien einde vrijelijk te verplaatsen op het grondgebied
van de deelnemende landen;

c.  te verblijven in een van de landen, ten einde er een beroep uit
te oefenen overeenkomstig de wettelijke en administratieve be-
palingen geldend voor de nationale beroepsbevolking;

d.  te wonen op het gebied van een land, na er een betrekking ge-
vonden te hebben onder voorwaarde, opgenomen in de door
de Commissie te maken toepassingsreglementen.
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Terstond na het in werking treden van het verdrag stelt de Raad
op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Econo-
misch en Sociaal Comit6, de maatregelen vast, die noodzakelijk
zijn om geleidelijk de vrijheid van het personenverkeer te realiseren,
zoals o.a. maatregelen ter bevordering van een nauwe samen-
werking tussen de nationale arbeidsbureaus en ter bevordering
van de instelling van organen in staat om vraag en aanbod met
elkaar in contact en in evenwicht te brengen. Verder zal de Raad
met unanimiteit beslissen over voorstellen van de Commissie in-
zake de sociale zekerheid gericht op de sommering van de in ver-
schillende landen verworven of te verwerven sociale zekerheids-
rechten. De Hoge Autoriteit der K.S.G. is inmiddels op dit gebied
werkzaam.

De weg waarlangs de geleidelijke vrijheid voor het personen-
verkeer zal tot stand worden gebracht is niet bekend; wel is in het
rapport SPAAK een aanwijzing te vinden aan welke procedure
wordt gedacht. Gewezen wordt op de ervaring opgedaan in de
O.E.E.S. De leden-staten van de O.E.E.S. staan in principe toe, dat
ondernemingen buitenlandse arbeiders te werk stellen, indien ge-
durende een maand na de aangifte van een vacante plaats blijkt,
dat  er geen binnenlandse arbeidskrachten beschikbaar zijn. Deze
en andere voorwaarden 1, die aan de te werkstelling zijn verbonden,
hebben het effect illusoir gemaakt. Het Rapport beveelt daarom
een geleidelijke verruiming van het personenverkeer aan met als
basis 1 % van het totale aantal werknemers.

§  3.   De  betekenis  van  het urije  verkeer van arbeidskrachten

Welke is de betekenis, die aan een vrij personenverkeer moet
worden toegekend? Op het eerste gezicht lijkt een vrije uitwisseling
van arbeidskrachten overbodig na de instelling van een douane-unie.
Het effect van een vrij goederenverkeer is, dat de prijzen van de
productiefactoren in de verschillende landen elkaar naderen.
Immers elk land zal zich specialiseren op die producten, waarbij
het in het voordeel verkeert. Het zal zich concentreren op activi-
teiten, waarbij gebruik kan worden gemaakt van productiefactoren
die in relatieve overvloed aanwezig zijn. Deze specialisatie zal het
zolang voortzetten  tot  dat het relatieve kostenvoordeel verdwijnt,
of met andere woorden tot de beloning van de productiefactor
arbeid gelijk is aan het niveau in de andere landen. Indien de
marginale arbeidsproductiviteit bepalend is voor de beloning van
1  Zie l'Europe aujourd'hui et en 1960.

O.E.E.S. Parijs, april, 1957; blz. 89.
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de factor arbeid zou de douane-unie een gelijke arbeidsproductivi-
teit in alle deelnemende landen bewerkstelligen.

In een douane-unie treedt dit effect maar ten dele op. OHLIN 1
reeds kwam tot de conclusie, dat de interregionale handel wel is
waar de internationale verschillen in de prijsverhoudingen der
productiefactoren vermindert maar nooit tot een volledige gelijk-
heid van prijzen voor de productiefactoren leidt. „Commodity
prices tend more toward international equality than factor prices". 2
Er zijn namelijk een aantal obstakels, die de egalisatie in de be-
loning van gelijke productiefactoren in de weg staan. 3 Voor een  
gelijke beloning der productiefactoren  is o.m. nodig: vrijhandel, 1
geen transportkosten, volledige concurrentie in alle markten,.homo- 0
gene productie-functies en het feit dat alle goederen in de betrok-
ken landen worden voortgebracht. Ondanks het vrije goederenver-
keerbeantwoordt de werkelijkheid niet aan alle overigevoorwaarden,
zodat de beloning van de factor arbeid verschillen blijft vertonen.

De aanwezige natuurlijke rijkdom van de landen is uiteenlopend.
Verschillen bestaan er met betrekking tot het klimaat, de bodem-
gesteldheid, aanwezigheid van brand- en grondstoffen, transport-
mogelijkheden enz. Deze factoren beperken in zekere zin de
mogelijkheden tot specialisatie en betekenen eveneens, dat de
productie-functies  van  land  tot land verschillen. WEMELSFELDER 4
heeft een overzicht gegeven van de goederenvoortbrenging, die
buiten de extractieve en agrarische sectoren valt.

Totale goederenuoortbrenging (1950)

Industriele Extractieve LandbouwHiervan Totaalvoortbrenging voortbrenging productie

Nederland .  .           67                5                28               100
Duitsland    .     .                          67                                   11                                      22                                   100

Italie . . . .       64          6          30         100
Frankrijk . .     61       9       30      100
Belgie .  .  .  .              77                    8                     15                   100

1 B. OHLIN: Interregional and International Trade, 1933.
2 S. E. HARRIS: International and Interregional Economics, 1957; blz. 53.
3  Vgl. F. DE Roos: Inleiding tot de Theorie der Internationale Economische

Betrekkingen, Haarlem 1957; Hoofdstuk X. Op blz. 202 van dit werk wordt
naar literatuur verwezen.

4 J.  EMELSFELDER: Enige Problemen samenhangend met het vormen van een
gemeenschappelijke Markt in Schuman-Europa, verschenen in de Econo-
mist, april 1954.
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Een dergelijke voorstelling geeft niet een geheel juist beeld. De
extractieve en agrarische producten zijn wel ter plaatse gebonden,
maar specialisatie blijft niettemin mogelijk, in het bizonder in de
landbouw. Van de andere kant is de industriele voortbrenging
maar al te vaak gekoppeld aan de aanwezigheid van grondstoffen
en energie. De arbeidsproductiviteit hangt dan ook met name af
van de totale natuurlijke rijkdom van een land, waartoe eveneens
kan worden gerekend, wat DE Roos noemt, het sociologische en
psychologische klimaat. Ook de factor leiding is bepalend voor de
efficiency. Omdat enerzijds de mogelijkheden van specialisatie
beperkt, anderzijds de productiefuncties verschillend zijn, treedt
een harmonisatie der reele arbeidslonen maar ten dele op.

Ook het aanwezige kapitaal in een land is van invloed op de
arbeidsproductiviteit. Voor bijna alle productieprocessen is kapitaal
vereist, zodat voor een specialisatie op arbeidsintensieve productie,
zonder of nagenoeg zonder aanwending van kapitaal, onvoldoende
ruimte is om verschillen in beloning te overbruggen. De vrijheid
van personenverkeer is hier nauw verbonden met de vrijheid van
het kapitaalverkeer. In plaats dat de arbeiders zich bewegen
naar de kapitaalrijke landen is een politiek van kapitaalinvestering
in kapitaalbehoeftige landen uit sociale overwegingen te prefereren.

De transportkosten zijn vanzelfsprekend een belemmering voor
de nivellering van de arbeidsproductiviteit. Indien tussen twee
landen ruil plaats vindt van goederen, zullen daarbij de transport-
kosten in rekening worden gebracht. De specialisatie kan in dat
geval niet doorgaan, totdat de prijzen van de ruilartikelen in beide
landen gelijk zijn of m.a.w. totdat de arbeidsprodu«ivit it in
beide landen dezelfde is. De factor transportkosten in devkoktprijs
is door de goede verkeerswegen in Europa niet van zo'n grote
betekenis.

Bovengenoemde factoren wijzen erop, dat de beloning van de
factor arbeid in de deelnemende landen niet aan elkaar gelijk zal
worden. In zoverre dit het geval is, zal verplaatsing van arbeids-
krachten zowel ten voordele van de Gemeenschap als van de
arbeiders zijn. Het voordeel van vrije emigratiemogelijkheden voor
de deelnemende landen zal echter verschillend uitvallen. In landen
met immigratie zal de kapitaalintensiviteit, waaronder wordt ge-
werkt, worden gedrukt. Evenwel moet hier een misverstand worden
weggenomen als zou immigratie te allen tijde een achteruitgang
van de welvaart per hoofd van de bevolking met zich mede brengen.
Allereerst is de immigratiemogelijkheid in het verdrag beperkt tot
de werkelijk aanwezige behoefte aan arbeidskrachten. Vervolgens
kan juist de immigratie van arbeiders een belangrijke bijdrage
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leveren  tot de algemene expansie  van  een  land.   De 10 miljoen
vluchtelingen, die na de oorlog hun toevlucht tot de Duitse Bonds-
republiek hebben gezocht, zijn geen belemmering geweest voor de
snelle expansie, die Duitsland heeft doorgemaakt. Daarentegen
komt men meer en meer tot de erkenning, dat emigratie niet steeds
een economisch voordeel betekent voor het betreffende land,
omdat juist het actieve deel van de bevolking vertrekt.

§  4.   De  arbeidsproductiviteit  Europees  gezien

In de Gemeenschap zal er voor moeten worden gewaakt, dat geen
verplaatsing van arbeidskrachten wordt uitgelokt, die economisch
niet verantwoord is.

Dit zal zich bij voorbeeld voordoen in gevallen van structurele
werkloosheid, die in bepaalde streken van Europa bestaat,
b.v. in Italie. Hier moet niet de oplossing worden gezocht in een
verplaatsing van arbeiders, die minder of geen productieve arbeid
verrichten, naar streken waar zij meer productief zijn, maar de
vraag is aan de orde, hoe de werklozen in het productieproces
in te schakelen. Het gaat dus in de eerste plaats om het scheppen
van arbeidsgelegenheid. De ontwikkeling van de achtergebleven
gebieden, zoals deze in het Verdrag is voorzien door de oprichting
van een Europese Investeringsbank, is een noodzakelijke voor-
waarde voor de volledige vrijheid van het personenverkeer.

Ook de verschillende wijzen, waarop de loonvorming in de deel-
nemende landen plaats vindt, kan aanleiding geven tot een onver-
antwoorde verplaatsing van arbeidskrachten. Niet ten gevolge van
de algemene verschillen in reele loonniveaus tussen de landen zal
een ongemotiveerde beweging van arbeidskrachten worden uit-
gelokt, maar door verschillen in de afzonderlijke arbeidsvoor-
waarden en door een onvolkomen differentiatie der lonen per
bedrijfstak en per categorie arbeid naar gelang de vraag- en aanbod-
verhoudingen op de afzonderlijke arbeidsmarkten. 1 Het is duide-
lijk, dat de geneigdheid van de emigrant om te emigreren mede
wordt bepaald door het verschil in wat hij in zijn eigen land reeel
verdient en de mogelijkheden, welke het buitenland hem bieden.
Indien de loonpolitiek in de deelnemende landen, zoals in feite
geschiedt, op verschillende wijze plaats vindt zonder dat een har-
monisatie is tot stand gebracht, kan hier evenzeer een economisch
ongewenste verplaatsing van arbeidskrachten optreden. Een voor-
beeld ter illustratie. Voert land A een loonpolitiek, waarbij de
lonen voor geschoolde arbeiders te laag zijn vastgesteld, terwijl de
1  Zie Hoofdstuk IV A.
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ongeschoolde arbeiders worden overbetaald in verhouding tot hun
productiviteit, terwijl in land B hiervan geen sprake is, dan kan
worden verwacht,  dat  van  land A de geschoolde arbeiders zullen
verhuizen naar land B, terwijl omgekeerd A ongeschoolde arbeiders
uit B hiervoor in de plaats zal krijgen. De hieruit voortvloeiende
verplaatsing van arbeidskrachterl is ongemotiveerd.

Een zekere harmonisatie van de afzonderlijke arbeidsvoor-
waarden is gewenst voor de uitwisseling van arbeidskrachten
- men denke hierbij b.v. aan de continuiteit en overname van
sociale voorzieningen bij emigratie -, maar met evenveel recht
kan worden gesteld, dat omgekeerd verschillen in afzonderlijke
arbeidsvoorwaarden juist een stimulans geven daar te gaan werken,
waar de arbeidsvoorwaarden aan de persoonlijke voorkeur be-
antwoorden.

Een verplaatsing van arbeidskrachten is gewenst, indien ze be-
antwoordt aan verschillen in de arbeidsproductiviteit. Uit het
bovenstaande is de conclusie gewettigd, dat evenzeer voor een vrij
goederenverkeer de harmonisatie van de economische politiek en
de instelling van een concurrentieregiem nodig zijn om de econo-
mische wetten van de arbeidsverdeling veilig te stellen, ook voor een
vrij personenverkeer een zekere mate van harmonisatie van de
sociale politiek voorwaarde is. Deze harmonisatie zal er mede
rekening dienen te houden, dat de verschillen in de reele lonen,
die tussen de landen per categorie arbeid bestaan, beantwoorden
aan de werkelijke verschillen in arbeidsproductiviteit, terwijlin geval
men  van dit principe afwijkt, de deelnemende landen zulks op over-
eenkomstige wijze behoren te doen.

In het verdrag wordt aan deze kwestie geen aandacht geschonken.
Hier zijn twee redenen voor aan te geven.

In de eerste plaats zijn de opstellers van het verdrag van de ver-
onderstelling uitgegaan, dat de werking van de gemeenschappelijke
markt uit zichzelf een grote mate van harmonisatie der sociale

politiek en arbeidsvoorwaarden met zich mede zal brengen. Zowel
door de grotere contacten tussen de arbeiders en vakverenigingen
in de verschillende landen, als door de in het verdrag voorziene
courdinatie op sociaal gebied zullen de arbeidsvoorwaarden meer
en meer op elkaar worden afgestemd.  Op zich zelf zal ook de vrije
verplaatsing van arbeidskrachten tot dit proces bijdragen.

In de tweede plaats stelt het Rapport SPAAK 1 dat „on ne doit
pas surestimer l'ampleur des mouvements de main-d'oeuvre qui se
produiraient dans un march6 commun entidrement libre. Ob

1 Rapport SPAAK; blz. 88.
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connatt la r6ticence aux changements de m6tier ou de r6sidence,
fut-ce A l'intdrieur d'un mtme pays. "

Het tekort aan huisvestingmogelijkheden is ook een ernstig
obstakel, hopenlijk van een tijdelijk karakter.

In het rapport  PAAK wordt de indruk gewekt, dat de werking
van het vrije personenverkeer zich zal bepalen tot het verplaatsen
van werkloze arbeiders naar gebieden met een arbeidstekort. Vcr-
schillende overwegingen pleiten echter voor het scheppen van
werkgelegenheid ter plaatse: „la perspective de la lib6ration des
mouvements de main-d'oeuvre incitera des Etats A participer aux
efforts qui s'imposent en vue du d6veloppement 6conomique et de
la cr6ation d'emplois n6cessaires pour 61iminer le grave probldme
europ6en du ch6mage structurel qui existe dans certaines r6gions;
et la r6sorption de ce ch6mage 61iminera la principale difficulta A
laquelle se heurterait la libre circulation de la main-d'oeuvre,
pour le moment meme oh elle pourra se trouver finalement 6tablie,
c'est-A-dire au plus tard A la fin de la p6riode de transition." 1

Het verdrag gaat van een vrij reeel standpunt uit. Ook binnen
een land treden verschillen op in lonen en arbeidsvoorwaarden,
zonder dat dit aanleiding geeft tot verplaatsing van arbeiders op
grote schaal. De landelijke verschillen in lonen en arbeidsvoor-
waarden zullen maar zeer ten dele in staat zijn de sociaal-psycho-
logische weerstanden tegen emigratie te overwinnen. De betekenis
van eventueel storende afwijkingen in de afzonderlijke arbeids-
voorwaarden is daardoor te verwaarlozen.

De verplaatsing van arbeidskrachten zal veeleer worden uit-
gelokt door structurele werkloosheid in bepaalde gebieden of
sectoren. In dit verband kan worden gewezen op een trek van
arbeiders naar de grote steden, naar bestaande industrie-centra.
De ontwikkeling zal naar mate de eenheid van Europa groeit en
de verbindingen beter worden ongetwijfeld gaan in de richting
van een grotere uitwisseling van arbeidskrachten. Voor de toekomst
is het daarom belangrijk, dat blijvende aandacht wordt geschonken
aan een Europese ontwikkelingspolitiek, ten einde te bereiken, dat
alle streken profiteren van de instelling van de gemeenschappelijke
markt en niet door regionale werkloosheid de arbeidskrachten
worden gedwongen werk te zoeken in zich steeds uitbreidende
industrie-centra.

Het voorgaande overschouwende mogen we stellen, dat vrije
emigratie slechts onder bepaalde voorwaarden gewenst is; dat de
voorkeur verdient het scheppen van werkgelegenheid en het op-

1 Rapport SpAAK; blz. 91.
II
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voeren van de productiviteit ter plaatse van het arbeidsoverschot;
dat een vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal als sub-
stituut kan dienen voor emigratie. Een verplaatsing van arbeids-
krachten op grond van resterende verschillen in arbeidsproductivi-
teit   zal   tot een verhoging   van de algemene welvaart bijdragen.

D. HET KAPITAALVERKEER

§ 1. Motieven
Het nut van een vrij kapitaalverkeer is gelegen in een meer
rendabele investering van het in de Gemeenschap beschikbare
kapitaal. Het kapitaal kan daar worden aangewend, waar het ren-
dement het hoogst is. Een vrij kapitaalverEEer-zal dientengevolge
gaan in de richting van een nivellering van de marginale opbrengst
van de productiefactor kapitaal.

Het goederen-, Personen- en kapitaalverkeer kunnen in bepaald
opzicht-als-ZIESkrs substituut worden beschouwd. Hiermede wordt
bedoeld, dat het vrije goederenverkeer specialisatie mogelijk maakt,
waardoor reeds een zekere nivellering van de arbeidsproductiviteit
en de rentabiliteit wordt bereikt. Reeds werd geconstateerd,1 dat
deze specialisatie via het vrije goederen- en personenverkeer on-
volledig blijft. Specialisatie door het goederenverkeer wordt o. a.  be-
lemmerd door de beperkte mogelijkheden van een kapitaal-exten-
sieve productie, terwijl het vrije verkeer van personen door sociaal-
psychologische omstandigheden wordt afgeremd. Het vrije kapitaal-
verkeer blijft economisch gewenst en zal een positieve bijdrage
leveren tot de welvaart van de Gemeenschap.

Men dient onderscheid te maken tussen een vrij betalingsverkeer
en een vrij kapitaalverkeer. Het betalingsverkeet is de tegenstroom
van het goederen- en dienstenverkeer. Het betalingsverkeer mag
een vrijmaking van het goederen-, diensten- en personenverkeer
nietindeweaan. De verplichting tot het ter beschikking stellen
van aeviezen voor de effectieve transacties in de goederen-, diensten-
en personen-sfeer is in het verdrag onder het hoofdstuk over de
betalingsbalans in artikel 106 geregeld. Opmerkelijk is, dat in het
verdrag nergens melding wordt gemaakt van de noodzaak van een
multilateraal betalingsmechanisme, dan wel van gehele of ge-
deeltelijke convertibiliteit. Kennelijk wordt aangenomen, dat de
activiteiten van de bestaande instituties zoals de E.B.U. worden
voortgezet, zolang de deelnemende landen de convertibiliteit van
hun valuta's nog niet hebben hersteld.

Het vrije kapitaalverkeer omvat voor de ingezetenen van de
1 Zie Hoofdstuk III C, § 3.
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leden-staten het recht zonder beperking kapitaal, afkomstig uit de
1    Gemeenschateverkrtigen, te transfereren of binnen de Gemeen-

scnap aan te wenden. 1 Hiertoe zullen de beperkingen op de
kapitaalbeweging binnen de Gemeenschap en de discriminaties op
grond van nationaliteit en vestiging gedurende de overgangs-
periode geleidelijk worden afgeschaft „voor zover dat noodzakelijk
is voor de goede functionering van de gemeenschappelijke markt."
Het verdrag gaat niet verder dan het aangeven van het principe;
de wjjze waarop het kapitaalverkeer zal worden vrijgemaakt en
de voorwaarden dre hieraan zugen worden gesteld, zijn over-
gelaten halrire--Europese organen. De Raad stelt op voorstel
van de Europese Commissie de nodige richtlijnen vast om de
liberalisatie tot stand te brengen. Op grond van het verdrag kan
een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de liberalisatie
van het kapitaalverkeer voor zover de gemeenschappelijke markt
hiermede niet is gediend. Deze opening is gemaakt naar aanleiding
van verschillende reele moeilijkheden, die in het Rapport Spaak
reeds waren voorzien. Ten dele zijn hiervoor een aantal specifieke
regelingen in het verdrag opgenomen. Vervolgens zal het van het
gekozen beleid afhangen, welke uitleg in concreto aan deze clausule
wordt gegeven. Op dit punt bevat het verdrag een grote mate van
onzekerheid, te meer, omdat aan het vrije kapitaalverkeer een
aantal risico's zijn verbonden, welke inderdaad de goede func-
tionering van de gemeenschappelijke markt kunnen belemmeren.
Deze zullen hier achtereenvolgens worden besproken.

§ 2. Ontsnappingsbepalingen
In het eerste hoofdstuk over de problematiek van de integratie
werd reeds de aandacht gevestigd op de tegenstelling welke bij een
gedeeltelijke integratie ontstaat. Een integratie, die zich beperkt
tot de vrije circulatie van goeddren, diensten, kapitaal en personen,
is slechts een gedeeltelijke integratie, omdat zij niet omvat het
prijsgeven van eeh autonome budget-, fiscale en sociale Politiek,
noch de instelfing van een eenvormig muntstelsel. 2 Zoals uit de
bespreking over de economische politiek van de Gemeenschap zal
blijken is de overdracht van bevoegdheden aan de Europese organen
zeer beperkt en blijven de nationale regeringen verantwoordelijk
voor o.a. het monetair evenwicht, hetgeen hier in het bizonder
relevant is. Hieronder wordt verstaan zowel de zorg voor interne
stabiliteit als de zorg voor het evenwicht op de betalingsbalans.

Een van de moeilijkste problemen waarmede de huidige theorie

1  Rapport SpAAK; blz. 92/93.
2 Vgl. Rapport SPAAK; blz. 96.
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van de economie zich bezighoudt, is de wijze waarop een politiek
van expansie kan worden gevoerd zonder dat de stabiliteit van de
prijzen in gevaar wordt gebracht. De President van de Neder-
landsche Bank komt tot de erkenning, dat het inderdaad zinvol
is die beide verlangens, het verlangen naar een ruimere economische
integratie en het verlangen naar gezond en waardevast geld, als
gelijkwaardige desiderata naast elkander te stellen 1.2!ans-de
zo£g voor de interne stabiliteit een nationale taak bliitt. is een
volledig vrij kapitaalverkeer moeiliik aanvaardbaar, omdat juist
het evenwicht tussen bestedingen en middelen,  een evenwicht op
de kapitaalmarkt veronderstelt. dat door de vrije internationale
apitaalbewegingen g£vaar loopt te worden verstoord.
Dit gevaar doet zich slechts in beperkte mate voor bij de vrijheid

91 privaat vermogen in buitenlandse beurswaarden te belsggen,

t  alsmede bij de vrijheid -voor ondernemers proI111£liCMn._inxeste-
ringen in het buitenland teverricITien. 2 Wat de vrijheid van
private emissia-Bereit,Tier kan men verschillend over oordelen.
In principe kan men accoord gaan met het plaatsen van openbare
en onderhandse emissies onder dezelfde voorwaarden, welke voor
binnenlandse uitgiften gelden (art. 68). Trouwens een beperking van
private emissies zou in ernstige mate afbreuk doen aan het effect
van een vrij kapitaalverkeer. Van de andere kant blijft het volgens
het verdrag mogelijk een zekere toezicht op de emissies uit te
oefenen, hetgeen in verschillende vormen kan geschieden, zoals
bij voorbeeld een temporisering of verbod van uitgifte. De liberali-
satievoorschriften hebben geen betrekking op nationale voor-
schriften, welke primair op het binnenlandse kapitaalverkeer van
toepassing zijn zoals een kwalitatieve en kwantitatieve crediet-

'

controle, alsmede de controle op emissies, mits hier niet discrimi-
nerend wordt opgetreden in vergelijking met binnenlandse uit-
giften. Op deze wijze is een zeker compromis tussen de nationale
monetaire politiek en de vrijheid van het internationale kapitaal-
verkeer mogelijk.

Overigens is ook een ontsnappingsbepaling in het verdrag opge-
nomen   (art. 73), welke van toepassing kan worden verklaard  in
geval van earverstoring van de binnenlandse kapitaalmarkt. De

 

betreffende staat wordt door de Commissie gemachtigd maat-
regelen te trefTen, waarbij echter de Raad van Ministers het recht
1 M. W. HOLTROP: Aspecten van de Economische integratie, Voordracht voor

de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg te
Brussel, 30-11-1956.

2 De bedoelde vrijheid van kapitaal overmaking betekent slechts een betrek-
kelijke verruiming van de bestaande mogelijkheden, welke in het algemeen
niet als evenwicht verstorend worden gezien.
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heeft deze met een gekwalificeerde meerderheid in te trekken of
te wijzigen. Aangezien echter verstoringen van de binnenlandse

kapitaalmarkt zich plotseling kunnen voordoen, of voor het geval

een urgentie-clausule in artikel 73 opgenomen, waarbij een land
de te nemen maatregelen van een geheim karakter zijn, is tevens

onmiddellijk zelf bepaalde-maatregelen kan nemen, welke dan
alsnog door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

Betreffende de emissies van overheidsleningen is in het verdrag
bepaald, dat leningen bestemd om direct of indirect een staat ofzijn
lagere publiekrechtelijke lichamen te financieren slechts op de
kapitaalmarkt van andere landen kunnen worden geplaatst met
toestemming van de betrokken landen. Op grond van het ontbreken
van-Eengemeenschappelijk monetair en budgetair beleid is de uit-
gifte van overheidsleningen dus geheel afhankelijk van de nationale
goedkeuring: Dit vindt voor een deel zijn verklaring in het feit,
dat het beroep van de overheid op de geld- en kapitaalmarkt in
het algemeen een veel grotere omvang aanneemt en als mogelijke
storingshaard op een nationale kapitaalmarkt van grotere betekenis
is dan private emissies.

Het onderscheid dat het verdrag maakt tussen private en publieke
emissies heeft kennelijk nog een andere reden. De overheids-
emissies kunnen zowel een productief als een niet-productief doel
hebben. Worden de gelden in een productieve sfeer aangewend,
dan is er feitelijk geen grond aanwezig onderscheid te maken en
doen de beperkingen, die de publieke emissies in de weg worden
gelegd, afbreuk aan de doeleinden van het vrije kapitaalverkeer.
Het onderscheid is dan ook kennelijk gemaakt om te voorkomen,
dat hee dekken van begrotingstekorten met buitenlands kapitaal
zou  geschieden,  m.a.w. voor niet-productieve doeleinden.  Het  is   '/
te betreuren, dat wegens de angst van de zorgzame overheid voor Vzijn partner, die het wat gemakkelijker met de financiering van A
overheidsuitgaven neemt, de vrijheid van het kapitaalverkeer is / 1
beperkt. Dit onderstreept nogmaals het belang van een verder-
gaande integratie met name op het gebied van het economisch be-
leid, wil een geheel vrij verkeer een feit worden. Overigens was het
wellicht jhister geweest, dat in het verdrag de publieke kapitaal-
uitgiften niet louter aan een nationaal goudkeuringsrecht zouden
zijn onderworpen, maar dat aan de Commissie een zekere contro-
lerende bevoegdheid zou zijn verleend, zodat niet ten onrechte de
plaatsing van publieke emissies in een partnerland worden ver-
ijdeld.

Bij de onderhandelingen te Brusselis vooral van Nederlandse zijde
op bovengenoemde ontsnappingsmogelijkheden aangedrongen.
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Door de in die tijd relatief lage rentestand, gepaard gaande met
een internationale gerichtheid van de Nederlandse beleggers, vrees-
de Nederland vrijwel het enige land van de Gemeenschap te
worden, dat als kapitaalbron voor de andere landen in aanmerking
zou kunnen komen.

De zorg voor het evenwicht op de betalinirsbalans is in de eerste
plaats een nationale aangelegenheid. Evenals er voorzien is in
uitzonderingsbepalingen bij verstoringen op de kapitaalmarkt,
kunnen voorzieningen worden getroffen voor betalingsmoeilijk-
heden, die door het vrijgeven van het kapitaalverkeer kunnen ont-
staan. De motieven voor het verkrijgen van een uitzonderings-
positie vallen in beide gevallen samen. Indien de investeringen de
besparingen overtreffen, zal zich tussen de in- en uitvoer een
overeenkomstige verwijdering voltrekken. Het extern evenwicht is
ten nauwste verbonden met het intern monetair evenwicht. In
hoofdstuk V§2 wordt nog nader teruggekomen op de maat-
regelen bij betalingsbalansmoeilijkheden.

Zal het vrije kapitaalverkeer een bijdrage leveren tot het even-
wicht  op de betalingsbalans ? Een dergelijke gedachte  gaat  er  van
uit, dat een land in betalingsmoeilijkheden een restrictieve mone-
taire politiek zal voeren, welke inhoudt dat de rentevoet in het
betreffende land zal stijgen. Dit zal het kortlopend kapitaal van
buiten aantrekken, hetgeen een steun voor de overbrugging van de
betalingsbalansmoeilijkheden kan bieden. Een oplossing voor de
fundamentele problemen van de betalingsbalans wordt uiteraard
niet gegeven. In de practijk gaat voorts deze gedachte maar ten dele
op. Een crediteurstaat als Duitsland heeftjuist een hoge rentestand.
Redenen van structuurpolitieke aard spelen veelal een rol.

Anderzijds kan het vrije kapitaalverkeer aanleiding geven tot
duurzame kapitaalverplaatsing.  Het is de vraag of de handelsbalan-
sen van de landen aan de richting van de kapitaalstroom beant-
woorden. De in een bepaald land opgenomen kapitalen behoeven
althans niet in dat land te worden besteed. Nochtans bestaat er
een tendens tot evenwichtsherstel op de betalingsbalans. Kapitaal-
invoer gaat gepaard met toenemende bestedingen en grotere neiging
tot import. In het kapitaalexporterend land nemen de bestedingen
af en wordt de invoer geremd. Wel blijft het mogelijk, dat „over"-
investeringen door het buitenland een inflatoire uitwerking op
het kapitaalimporterend land hebben. In ieder geval mogen de
wisselkoersen een structurele kapitaalinvoer of -uitvoer niet in
de weg staan.
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§   3.    Vluchtkapitaal

In tegenstelling tot de doeleinden van een vrij kapitaalverkeer kan
een gebrek aan vertrouwen in de munt of een verschil in monetair
beleid oorzaak zijn van speculatieve kapitaalbewegingen, die de
vorm van een kapitaalvlucht kunnen aannemen: „par ces mouve-
ments pertubateurs, les capitaux cessent de se diriger vers les
rdgions ofi les besoins de fonds sont les plus intenses, les taux
dintdret les plus dlevds ou la balance des paiements ddficitaire". 1
Aangezien de oorzaak van de kapitaalvlucht vooral is gelegen in
een gebrek aan vertrouwen in de stabiliteit en waardevastheid van
het geld, volgt hieruit duidelijk van welk een grote betekenis
evenwichtige koersverhoudingen moeten worden geacht als uit-
gangspunt voor de Gemeenschap, terwijl vervolgens een nauwere
cot;rdinatie van de economische politiek voorwaarde is voor een
effectieve werking van het vrije kapitaalverkeer. Ook op dit punt
blijken de bezwaren verbonden aan een gedeeltelijke integratie.
In het verdrag zijn geen bizondere bepalingen opgenomen ter
bestrijding van het euvel der vluchtkapitalen. De ontsnappings-
bepalingen, behandeld in § 2, kunnen worden toegepast, maar
laten de oorzaken van kapitaalvlucht onverlet. Een oplossing kan
alleen worden gevonden langs de weg van een intensieve samen-
werking op het gebied van de economisch-monetaire politiek. Af-
doend is alleen een integratie welke zich ook tot dit laatste gebied
uitstrekt.

§ 4. De minder ontwikkelde gebieden
Reeds in het eerste hoofdstuk werd er op gewezen, dat het kapitaal
zich niet automatisch verplaatst naar die gebieden, waar de
grootste behoefte aan kapitaal bestaat. Dit was met name het geval
voor de minder ontwikkelde gebieden, waar de basisvoorwaarden,
die de rentabiliteit van de investeringen moeten verzekeren, ont-
breken. Hier doet zich dan ook de behoefte gevoelen voor de open-
legging van deze gebieden bij voorbaat kapitaal vrij te maken.
Bij de bespreking van de investeringsbank wordt hier nader op
teruggekomen.

§ 5. Het kapitaaluerkeer met derde landen
In de overgangstijd zal geleidelijk een gemeenschappelijk kapitaal-
regiem ten opzichte van derde landen moeten worden opgesteld,
ten einde te voorkomen, dat het kapitaal via een land met een
relatief soepel regiem ontsnapt naar derde landen. De Raad zal
1 Rapport SPAAK; blz. 93.
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met unanimiteit hiertoe de nodige directieven uitvaardigen
(art. 70), waarbij zal worden getracht   een zo groot mogeliikevrijheid ten 02zichte van derde landen G beWerkstellieen. Het
verdrag is in ait opzicht niet protectionistisch van aard. Tijdens deovergangsperiode oefent de Raad een zeker toezicht uit op de toe-
passing van nationale maatregelen, die nodig zijn met het oog op
de bestaande verschillen in kapitaalvrijheid.

Omtrent de unificatie van het buitenregiem kan men niet
optimistisch zijn zolang de monetaire positie der zes landen blijft
uiteenlopen en niet ieder land zich dezelfde vrijheid van hetkapitaalverkeer met derde landen kan permitteren. KYMMELL 1
beveelt een aantal middelen aan om eindeloze en bezwaarlijke
onderhandelingen omtrent de unificatie van het buitenregiem te
vermijden. Noch het uitoefenen van een bestemmingscontr6le door
de deviezenbanken, noch het scheppen van een vrije markt voor
deviezenaan- en verkopen ten behoeve van kapitaaltransacties
met derde landen schept een bevredigende oplossing en KYMMELL
merkt ten slotte op, dat het allereenvoudigste natuurlijk is, de
algehele vrijheid van het kapitaalverkeer der leden-staten op basis
van convertibiliteit.

§ 6. Distorsies
Aan de waarde van de rente als richtinggevend mechanisme voor
het kapitaalverkeer r jst ernstige twijfel. De overheid is door de
greep op de kapitaalmarkt in staat een rentepolitiek te volgen,
waardoor het renteniveau niet de werkelijke internationale
rendementsverhoudingen weerspiegelt. Middels haar budgetpolitiekkan de overheid al of niet beslag leggen op een groot deel van het
kapitaalaanbod, waarbij bovendien de rente voor de overheid
minder relevant is dan voor het bedrijfsleven. Zij heeft als zodanigeen soort monopoliepositie op de kapitaalmarkt en domineert als
monopolist bij de vaststelling van de rente.

De vraag is, of binnen het kader van een gemeenschappelijkemarkt de landen nog in staat zijn een afwijkende rentepolitiek te
volgen, dan wel hun een zekere uniformiteit wordt opgelegd. Dit
zal  afhangen  van:

1. De mate waarin de economieen der deelnemende landen zijn
geintegreerd. Het risico van geldbelegging in en leningen aan het
buitenland, thans als tamelijk groot beschouwd, zal afnemen naar
mate de economieen van de partnerlanden met elkaar worden ver-
weven tot een eenheid. Indien de risico's en gevaren van waarde-
1 J. KYMMELL: Monetaire Rspecten van een gemeenschappelijke markt, DeEconomist juli/aug.  1956.
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vermindering der uitstaande kapitalen geringer worden, zal het
kapitaalverkeer zich uitbreiden.

2. De mate waarin van de mogelijkheid, die het verdrag biedt,
wordt gebruik gemaakt om leningen van andere staten of publiek-
rechterlijke lichamen buiten de deur te houden.

3.  Het perspectief, dat de beleggers en in het bizonder de institu-
tionele beleggers zullen zien in de gemeenschappelijke markt en in            '
een vrij kapitaalverkeer.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd,  dat een toenadering  van deU'+4rentestanden zal optreden, hetgeen nog geen uniformiteit zal in-     ba-
houden. Noch voor de belegger, noch voor de emittent is de rente Al,,16'*.allddn relevant. Nationaal zal de monetaire politiek in belangrijke
mate in haar toepassing zijn beperkt en de staat zal nauwlettend
de ontwikkeling van de kapitaalmarkt in de andere landen in het
oog moeten houden. Evenwel blijft de mogelijkheid open in het
bizonder tijdens de overgangsperiode, dat ten gevolge van de over-
heersende invloed van de staat op de nationale kapitaalmarkt, de
onderlinge relatie der markten in economische zin wordt verstoord.

    Ook verschillen in de nationale wetgeving met name in be-

 
lasting, kunnen een wijziging brengen in de rentabiliteitsver-
houdingen yan het kapitaal. Eerst bij gelijke belastingen met be-
trekking tot de winst, afschrijvingen, het vermogen, enz. zullen
deze distorsies ver ilnen. Eenaergelijke rigoureuze ingreep in de
nationale zelfstandigheid is uiteraard niet in de E.E.G. VOOrZien.
Dit hoeft niet. De investeringen zijn niet alleen afhankelijk van de
fiscale voorwaarden. Belangrijk is, dat de voornaamste fiscale
distorsies worden weggenomen. Opmerkelijk is, dat in het derde
deel van het verdrag betreffende „Het Beleid van de Gemeen-
schap", onder het hoofdstuk II handelend over de fiscale be-
palingen, hiervoor geen enkele voorziening is getroffen, terwijl het w
rapport Spaak zich duidelijk uitlaat over de noodzaak deze  distorsies te corrigeren. 1 Dit is een ernstige tekortkoming van het r
verdrag, welke aanleiding kan geven tot verschillende moeilijk-
heden en de economische betekenis van een vrij kapitaalverkeer
tekort doet. Dit klemt des te meer, daar het kapitaal een vrij
beweeglijke productiefactor is en dus in het bizonder gevoelig voor
bestaancte verschillen in fiscale behandeling. Wel zou een oplossing
kunnen Worden nagestreefd in de geest van artikel 101, volgens
welke bepalingen de commissie een minnelijke schikking kan
zoeken in geval van distorsies. Slaagt de Commissie hierin niet,
dan kan de Raad eventueel wijziging in bepaalde wettelijke

1  RaPPort Sp-K; biz. 94.
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regelingen doen aanbrengen. De kans is echter groot, dat eerder

een oplossing wordt nagestreefd in negatieve zin, d.w.z. dat ofwel
de liberalisatie van het kapitaalverkeer wordt nagelaten, ofwel de
staten die bezwaren maken, tot afweermaatregelen worden ge-
machtigd. De risico's, die worden gelopen, zijn niettemin groot
en kunnen het economisch nut van een vrij kapitaalverkeer twij- 6
felachtig maken. Een bevredigende oplossing is niet bereikbaar, /
alvorens de fiscale distorsies uit de weg worden geruimd.          a

§  7.   De  geleidelijke  liberalisatie  uan  het  kapitaaluerkeer

Er is overeengekomen, dat de lid-staten zullen streven (geen ver-
plichting) naar handhaving van de reeds bereikte liberalisatie,
welke in de verschillende landen zeer uiteenlopend is. De ge-
leidelijke voltooiing van de liberalisatie is niet in het verdrag ge-
regeld, maar is overgelaten aan de Raad van Ministers, die op
voorstel van de Commissie beslist, in de eerste twee etappes met
unanimiteit, daarna met gekwalificeerde meerderheid (artikel  69).
In het rapport Spaak is evenwel een aanwijzing te vinden over de
prioriteit, welke men hierbij in acht zou kunnen nemen. In onder-
staande volgorde worden genoemd:
1. het overmaken van rente en aflossingen op leningen en divi-

denden;
2. het toelaten van directe investeringen;
3. het effectenverkeer en de inschrijving op emissies van aandelen

en obligaties.
Lopende betalingen welke betrekking hebben op het kapitaal-
verkeer tussen de lid-staten, zullen uiterlijk aan het einde van de
eerste etappe geheel vrij moeten zijn (artikel  67  lid 2). Aangezien
het overmaken van rente, dividend en aflossingen grotendeels vrij
is, zal deze verplichting weinig moeilijkheden opleveren.

§ 8. Conctusies

  4 Uit
het bovenstaande is gebleken, dat de vrijheid van het-»Ritaal-\verkeer eerst volledigian ziin en plaats vinEv5IRns ecdnomisElle

be<nselen, nadat de integratie de economische, monetaire. fiscale
en Dudgetalre politiek 6Tnvat. 1,6 wi]ze-waarop het vrije kapitaal-

,.

" 4|  verl2887-irrde E.E.G. is ge-r-egeTa is onvoldoende, te meer daar de
11 nationale overheden het kapitaalverkeer kunnen beperken. Er be-

staat geen garantie, zolang verschillen bestaan in monetaire politiek
en er distorsies (fiscale) optreden, dat het kapitaalverkeer een
wezenlijke bijdrage zal leveren tot de resultaten van de E.E.G.

Belangrijker willicht dan de vrijheid van het kapitaalverkeer is
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een gemeenschappelijke actie tot het opvoeren van de besparingen.

De aanpassing, die het verdrag zal vergen en de nieuwe investerings-
mogelijkheden, die worden geschapen, zullen een grote behoefte
doen ontstaan aan beschikbaar kapitaal om de expansie te finan-
cieren, hetgeen mede noodzakelijk is om het expansietempo in
Rusland en Amerika bij te houden.

De regeling van het kapitaalverkeer vertoont de kenmerken van
een   compromis, dat moest worden gevonden tussen de vereisten 11

 vaneen vrij kapitaalverkeer en de nationale verantwoordelijkheid    voor het monetaire evenwicht. Dit compromis zal nooit een defini-
Itief bevredige Te- oplossing kunnen geven.

E. HET VRIJE VERKEER VAN DIENSTEN EN HET VERVOER

§    1.    Het   dienstenuerkeer   in   het   algemeen

Als diensten worden beschouwd de werkzaamheden, die van een
deelnemend land uit, voor of in een ander land van de Gemeen-
schap, meestal tegen betaling worden uitgeoefend. Volgens het
verdrag omvat het begrip dienstverrichtingen werkzaamheden van
alle aard voor zover zij niet vallen onder de bepalingen van het
goederen-, kapitaal- en personenverkeer; met name worden ge-
noemd werkzaamheden van industriele en commerciele aard, van
het ambacht en van de vrije beroepen, yaaronder vallen het bank-
en verzekeringswezen, ds groot- en kleinhandel enz. Uitgezonderd
zijn de dienstverrichtingen van arbeiders. Voor de vrijheid van
dienstverlening is vereist vestiging binnen het gebied van de
Gemeenschap en de nationaliteit van een van de deelnemende
landen voor degene, die de dienst verricht.

Voor de diensten op liet gebied van het vervoer zijn in het
verdrag bizondere bepalingen vastgelegd, welke hierna apart
zullen worden bdproken. De liberalisatie van de door de banken
en verzekeringpmdatschappijen verrichte activiteiten zijn verbonden

i aan de geleidelijke liberalisatie van het kapitaalverkeer.
Zoals ook het geval is bij het recht van vestiging wordt een alge-

meen programma opgesteld voor de opheffing van de beperkingen,
die het vrij verrichten van diensten in de weg staan. Dit programma
legt de algemene voorwaarden en de etappen voor de liberalisatie
van de verschillende soorten van dienstverrichtingen vast, waarbij
voorrang wordt gegeven aan die diensten, welke rechtstreeks van
invloed zijn op de productiekosten of waarvan de liberalisatie
bijdraagt tot het vergemakkelijken van het goederenverkeer. In
afwachting van de liberalisatie mogen de deelnemende landen
geen nieuwe beperkingen  op het dienstenverkeer invoeren en moeten
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de bestaande beperkingen op non-discriminerende wijze worden
toegepast.

Voor de harmonisatie van de wettelijke en andere bepalingen
betreffende het verlenen van diensten kan worden venvezen naar
hetgeen hierover is gezegd bij het recht van vestiging.

De vrijheid van het dienstenverkeer is van bizondere betekenis.
In de eerste plaats zal zij de concurrentie op dit gebied binnen de
Europese markt doen toenemen, hetgeen vergaande konsekwenties
zal medebrengen voor die sectoren, waar door onderlinge af-
spraken, vergunningen, of voorschriften de bedrijfstak een gesloten
en zelfgenoegzaam karakter heeft verkregen. Vervolgens zal de
kennis en de ervaring in de verschillende landen opgedaan bij het
verlenen van diensten ten nutte kunnen worden gemaakt voor
geheel de Gemeenschap, waarbij in het bizonder kan worden ge-
profiteerd van de specialistische kennis op grond van de specifieke
aanleg en ontwikkeling der Europese bevolkingen.

Het vervoer als een van de belangrijkste sectoren van het diensten-
verkeer zal hierna afzonderlijk worden besproken.

§ 2. De veruoereconomie
Het hoofdstuk inzake het vervoer heeft slechts betrekking op de
spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart, wel aangeduid
met de term inland transport. 1

Tijdens de onderhandelingen is men voortdurend gestoten op
de moeilijkheden welke zich reeds vroeger hadden geopenbaard
bij de werkzaamheden van de Europese Conferentie van Ministers
van Verkeer en bij activiteiten van de Hoge Autoriteit op het
gebied van het transport.

1 Twee opvattingen kwamen tot uiting: volgens de Nederlandse
opvatting dient het vervoerbedrijf op conimerciele basis te werken,
zodat de kosten door de opbrengsten kunnen worden goed-
gemaakt en waarbij tussen de verschillende vervoertakken ver-

p antwoorde concurrentieverhoudingen moeten bestaan. De ver-
lader dient vrij te zijn in de keuze van de vervoerder. De vervoer-
politiek gaat volgens de Integratiecommissie van de s.E.R. 2 van
de volgende beginselen uit:

a. het vervoerwezen dient op dezelfde wijze als iedere andere
tak van industrie of handel een zelfstandige en renderende bedrijfs-
tak te zun, welke naar commerciele gezichtspunten behoort te

1  De zeevaart en de luchtvaart kunnen slechts met een unaniem besluit van de
Raad onder het Verdrag worden gebracht.

2  Zie verslag blz. 43.
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worden geleid. Daarbij is nodig een krachtige ontwikkeling der
infrastructuur. Het in de eerste volzin omschreven beginsel houdt
mede in een zo juist mogelijke, zij het ook steeds globale toerekening
van de kosten van die infrastructuur volgens internationaal daar-
voor vast te stellen maatstaven;

b. de onderscheidene vervoertakken dienen door de overheid
gelijk te worden behandeld, terwijl ook de fiscale lasten e.d.
de concurrentieverhoudingen niet moeten scheeftrekken;

c.  de vervoerders hebben recht op gelijke behandeling ongeacht
hun nationaliteit;

d. de verlader behoort vrij te zijn keuze uit de verschillende
vormen van vervoer te kunnen maken;

e. de vrachtprijzen en tarieven dienen gebaseerd te zijn op de
kosten van het vervoer enerzijds en op de marktverhoudingen
anderzijds; de vorming van deze prijzen en tarieven wordt aan
de ondernemingen overgelaten, eventueel onder toezicht van de
overheid;

f. subsidies of hulp van de staat, evenals door de staten opge-
legde bizondere lasten, moeten, voor zover gericht op bevoordeling
van bepaalde gebieden, bedrijfstakken, vervoerondernemingen of
groepen van personen, worden afgeschaft of aan goedkeuring van
de Europese commissie worden onderworpen. Voor zover bizondere
lasten worden opgelegd zal de overheid deze aan de betrokken
onderneming na calculatie moeten vergoeden.

De tweede opvatting, waaraan de overige landen de voorkeur
geven, is gebaseerd op het principe van het sociaal-economisch nut
(Gemeinwirtschaftlichkeit). Het vervoer, zo wordt geredeneerd,
is een openbare instelling, waar niet de directe rentabiliteit voorop
staat, maar die een onderdeel vormt van het sociaal-economisch
beleid gericht op bv. de ontwikkeling van bepaalde gebieden of
de vestiging van industrieen in bepaalde plaatsen. Primair wordt
het vervoer gezien als een middel tot verwezenlijking van de ge-
meenschappelijke goederenmarkt.

Deze beide opvattingen kunnen in de practijk minder scherp
worden onderscheiden. De investeringen ten behoeve van wegen-
aanleg geschieden niet louter op bedrijfseconomische grondslag;
overwegingen van sociaal-economische aard spelen hierbij een rol.
Men zou hierbij de suggestie van KUILER 1 kunnen volgen tot
instelling van een nationale rekening voor de „sector studie ver-
keer". Uit een dergelijke analyse kan blijken in welke mate en
door welke factoren de concurrentie der verkeersbedrijven op de

1  Openbgre les blz. 12. '
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vervoermarkt niet onder vergelijkbare omstandigheden plaats
vindt. Dit geldt niet alleen voor de exploitatie van vervoer-
bedrijven zelf, doch evenzeer voor de aanleg en exploitatie van
verkeerswegen. Door de methode der gecumuleerde kosten-
grootten zou men de indirecte rentabilitSit (element van het open-
baar nut) kunnen kwantificeren. .

Profiteren de vervoerbedrijven van de bestaande verkeers-
investeringen op een verschillende wijze, anderzijds kan de dienst-
baarheid van het vervoer aan het economische beleid de welvaa«
ten goede komen. Het uitgangspunt van het sociaal-economisch nut
behoeft  niet  in •alle omstandigheden te worden verworpen,  maar
wel dient vast te staan, wanneer er sprake is van steunmaatregelen
ten behoeve van bepaalde streken of ondernemingen ten einde
deze te onderscheiden van pertinente discriminaties tussen de
industrieen van de gemeenschappelijke markt. Dit betekent, dat
de eerste opvatting uitgangspunt is en dat bij afwijking van het
principe om redenen van sociaal-economische aard de Europese
organen contr6le kunnen uitoefenen.

De  suggestie van VoNK I ware in overweging te nemen  om
ten dienste van een ontwikkelingsbeleid niet de tarieven te verlagen,
waardoor immers het economische beeld der vervoerbedrijven
wordt vertroebeld en hun onderlinge"verhoudingen worden ver-
valst, maar op de vervoeren van en naar zulke gebieden een
subsidie aan verladers of ontvangers te verlenen. Dit zoii ook het
toezicht vereenvoudigen. Zou men geheel de voorkeur geven aan
het beginsel van het sociaal-economisch nut dan is het gevaar
niet denkbeeldig, dat er steeds meer verschillende tarieven worden
toegepast en de concurrentie-positie tussen de verschillende trans-

portsectoren geheel wordt gestoord. In feite zien we dan ook dat
door de opkomst van het wegvervoer, het gebruik van de spoor-
wegcapaciteit een voortdurende zorg uit ging maken van de over-
heid b.v. in Duitsland en Frankrijk en dat door het wegwerken
van de spoorwegtekorten met sociaal-economische steunmaat-
regelen een eenzijdige bevoordeling van het spoorwegvervoer
optreedt.

De systemen van heffingen en belastingen op vervoer en vervoer-
middelen varieren   van   land   tot   land; de grondslag   voor   de   be-
rekening van kosten en tarieven loopt uiteen; reglementeringen en
vergunningenstelsels zijn in ieder land anders. Ten slotte verschillen
de vervoerondernemingen in grootte en structuur, terwijl ook de
betekenis van de vervoertakken nationaal bepaald is. Het wekt
1 K. VONK: De gemeenschappelijke markt en de vervoerwetgeving. Sociaal-

Economische Wetgeving juli/augustus 1957. 5e Jaargang nos 7/8.
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dan ook geen verwondering, dat gedurende de korte onder-
handelingsperiode over het verdrag geen concrete oplossingen zijn
bereikt. De artikelen over het transport zijn niet meer dan een
raam-verdrag, waarbij de beslissingen naar de toekomst zijn ver-
schoven. De tegengestelde opvattingen bij de onderhandelingen
hebben de artikelen 74-84 tot de meest duistere delen van het
verdrag gemaakt. De waardevolle Nederlandse opvattingen zijn
geen recht gedaan, hoewel er enkele aanknopingspunten zijn te
vinden voor een gezonde Europese gemeenschappelijke vervoer-
politiek. Andere bepalingen bieden echter een uitvalspoort voor
behoud van het economisch nationalisme op het .gebied van de
vervoerpolitiek.

§ 3. Het vervoer in de E.E.G.
De gemeenschappelijke transportpolitiek wordt behandeld in de
art. 74 t/m 78, terwijl de concurrentieverhoudingen inzake het
goederenvervoer worden geregeld in de art. 79 t/m 81.

Ingevolge art. 74 en 75 zullen de Europese organen een gemeen-
schappelijk vervoerbeleid uitwerken omvattende gemeenschap-
pelijke regels voor het internationale vervoer van,  naar of over het
grondgebied  van een lidstaar alsmede  voor het nationale vervoer,
d.w.z. de deelname van buitenlanders aan het nationale vervoer.
Op het gebied van de internationale tarieven is reeds veel werk
verricht door de Hoge Autoriteit van de K.S.G. Internationale
degressieve spoorwegtarieven konden worden ingesteld. Bij het
wegvervoer is eveneens sprake geweest van de invoering van
directe internationale tarieven, evenwel gebaseerd op de som van
de nationale tarieven die voor de nationale trajecten collectief
zouden worden vastgesteld. Dergelijke voorstellen veronderstellen
publicatie van gemeenschappelijke nationale tarieven per vervoer-
sector, opgesteld in de geest van het beginsel van het sociaal-
economisch nut. Het zou het einde betekenen voor het vrije ver-
voerbeleid, hetwelk in het algemeen een betere waarborg inhoudt
voor een gezond vervoerwezen op de gemeenschappelijke markt,
dan een geforceerde harmonisatie van de tarieven.

Ten aanzien van het nationale vervoer ligt het niet in de be-
doeling, dat buitenlanders vrijelijk het vervoerbedrijf kunnen uit-
oefenen; indien de voorwaarden waaronder buitenlanders aan het
nationale vervoer kunnen deelnemen door de Commissie zullen
worden uitgewerkt, zal de oplossing waarschijnlijk worden gezocht
in een non-descriminerende toepassing van nationale voorschriften,
waaronder uitgifte van vergunningen. Overigens zal het nationale
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complex van vervoerregelingen op 66n of andere wijze in de ge-
meenschappelijke vervoerpolitiek moeten worden ingepast. Het
verdrag houdt bijna geen enkele aanwijzing in, welke bepalingen
aan dit toekomstig vervoerbeleid zullen worden ten grondslag
gelegd. Veel zal hier afhangen van de vraag of de Commissie een
oplossing in Europese geest d.w.z. in het belang van de gemeen-
schappelijke markt zal bereiken. In overeenstemming met de
principes van economische orde in het eerste hoofdstuk ontwikkeld,
zal ook de Europese vervoermarkt zoveel mogelijk moeten
worden gebaseerd op de concurrentie als marktregulerende factor.

Die beginselen van het vervoerbestel, waarvan de toepassing
zowel de levensstandaard en de werkgelegenheid in bepaalde
streken als het gebruik va,prhet vervoerapparaat ernstig zou kunnen
aantasten, worden met unanimiteit bepaald. Is dit niet het geval
dan kan in de 3e etappe met gekwalificeerde meerderheid worden
beslist. De procedure van de unanimiteit, ofschoon aan voor-
waarden gebonden, verschaft echter de staten een houvast de
nationale vervoerp,olitiek niet prijs te geven: de beginselen  van  de
art. 74 en 75 lid 1 komen daarmede op losse schroeven te staan.

„Er bestaat helhas generlei zekerheid, dat deze (gemeenschap-
pelijke vervoerpolitiek) tot een gemeenschappelijke vervoersmarkt
zal leiden" noch bestaat er een „waterdichte garAntie voor de
juiste functionering ervan". 1

Doordat het hoofdstuk over het transport in het verdrag is
ondergebracht in het tweede decl betreffende de grondslagen van
de Gemeenschap, is tot uitdrukking gebracht, dat de beginselen
van de douane-unie en in het bizonder die voor de vrijheid van
het dienstenverkeer in principe ook op het transport van toe-
passing zijn.

In art. 61 vallende onder het hoofdstuk van het dienstenverkeer,
wordt voor de vrijheid van het dienstenverkeer naar de titel van
het transport verwezen. Hieruit zou men mogen concluderen, dat
het vervoer niet ondergeschikt is aan de gemeenschappelijke 4
goederenmarkt, hetgeen de voorstanders van het principe van het  4
sociaal-economisch nut hebben willen vastleggen door plaatsing L
van het vervoerhoofdstuk in het derde decl van het verdrag, dat
betrekking heeft op het beleid van de Gemeenschap. 2

1  p. W· SETON: Vervoer en Euromarkt, E.S.B. 25-9-'57.
2  Een dergelijke opvatting wordt bestreden o.a. door het Deutsches Institut fur

Wirtschaftsforschung te Berlijn (zie Wochenbericht d.d.  26 juli  1957)   dat van
mening is, dat de bepalingen inzake het vervoer moeten worden gezien als een
aanvulling op de algemene afspraken over de gemeenschappelijke markt en
derhalve geen zelfstandig doel vormen.
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Over de harmonisatie van het vervoer, zowel tussen de nationale
regelingen als tussen de vervoersectoren, is in het verdrag niets
geregeld met uitzondering van de bepaling, dat steunmaatregelen  aan   vervoerondernemingen zijn toegestaan, wanneer   deze   ge- L
schieden met het oog op de co6rdinatie van het vervoer of een
vergoeding inhouden voor verplichte dienstverleningen, welke het f
karakter bezitten van een openbare dienst. Dit betekent in feite, /
dat landen als Frankrijk en Duitsland kunnen doorgaan met het
bijpassen van hun spoorwegtekorten, terwijl de verleiding groot
is de concurrentie, welke de Spoorwegen van andere transport-
sectoren ondervindt, te beperken. Het resultaat voor de gemeen-
schappelijke markt is, dat in 'naam van de cobrdinatie van het
vervoer, het vervoer niet op de meest elgnomische wijze zal plaats
vinden ten nadele van het vervoer op de weg en te water. Indien
straks ook de buitenlandse ver*oerondernemingen aan deze co6r-
dinatiepolitiek worden onderworpen, zullefi de voordelen van het
vrije vervoer op de markt aanzienlijk worden verkleind, doordat
op deze wijze de specialisatie wordt tegengegaan. De Commissie
houdt krachtens art. 93 toezicht op de subsidieverlening en kan
ingrijpen, indien de steunverlening niet verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt. Het gebruik dat van art. 77 wordt
gemaakt, mopt worden afgewacht. Er is hier sprake van een concessie
aan het beginsel van het sociaal-economisch nut.

In art. 78 is een beginselverklaring opgenomen met betrekking
tot vrachtprijzen en vervoervoorwaarden: de op dit gebied te
nemen maatregelen moeten rekening houden met de economische
toestand van de vervoerondernemers.

Een duidelijke vermelding van het beginsel der rentabiliteit ont-
breekt. De. verklaring blijft in  het  vage en verliest daardoor  aan
betekenis.

Totdat de gemeenschappelijke regelingen in kracht treden mag
geen enkele staat bewerkstelligen (art. 76), dat buitenlandse ver-
voerondernemingen ongunstiger worden behandeld dan thans het
geval is.

Uit het bovenstaande blijkt, dat in feite nog geen beslissingen
zijn gevallen over de wijze waarop de vervoermarkt zal worden
verwezenlijkt en over de beginselen, die aan het gemeenschappelijk
beleid ten grondslag zullen worden gelegd. Bij de uitwerking van
de verdragsbepalingen zullen het Economisch en Sociaal Comit6 en
de Assemblee een belangrijke rol spelen. Alvorens de Europese
Commissie voorstellen aan de Raad doet, zullen deze organen om
advies worden gevraagd.

I 2
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In de art. 79 t/m 81 zijn vervolgens een aantal regelingen ge-
troffen betreffende de concurrentievoorwaarden.

Art. 79 lid 1 verbiedt de discriminatie. Het is een van de meest
omstreden punten van het vervoervraagstuk geweest. Overeen-
komstig het algemeen discriIhinatie-verbod van art. 7 zijn alleen
de discriminaties naar gelang van het land van herkomst of be-
stemming van de vervoerde waren verboden. Door aandringen van
Nederlandse zijde is bereikt, dat de toepassing van de non-
discriminatie blijft beperkt tot het individueel bedrijf en zich niet
uitstrekt tot een vervoertak in zijn geheel. Hoewel dit artikel niet
de verplichte publicatie van prijzen en voonvaarden voorschrijft,
wordt dit idee wel door andere landen voorgestaan (vergelijk de
voorstellen van de Hoge Autoriteit dienaangaande). Op grond van
art. 79 lid 1 wordt voorkomen dat, indien bij de nadere uitwerking
van dit beginsel binnen 2 jaar na het in werking treden van het
verdrag tot een publicatieplicht met gekwalificeerde meerderheid
door de Raad zou worden besloten, de publicatie voor een vervoer-
tak als zodanig geldt en de commerciele vrijheid van de af-
zonderlijke vervoerder wordt aangetast.

Ook de publicatieplicht voor het afzonderlijke bedrij f is moeilijk
te verenigen met een vrije marktorganisatie. Bij vrije concurrentie
zal de vervoerder in zekere zin het prijsverloop op de markt volgen.
Hij zal een grote soepelheid hebben zijn aanbod op de specifieke
vraag naar vervoer van bepaalde hoeveelheid en kwaliteit af te
stemmen, waarbij de prijs overeenkomstig de eisen wordt bepaald.
Publicatieplicht zal een verstarrend element opleveren, dat niet
ten gunste van de Gemeenschap werkt. 1 Overigens is het nog de
vraag of met een dergelijk systeem de concurrentieverstoringen
kunnen worden uitgebannen. Uitbreiding van het transport voor
eigen rekening, evenals een „zwarte" vervoermarkt leiden ook
tot een ongelijke aanschaffingsmogelijkheid van de goederen.

Publicatieplicht wordt niet het juiste middel geacht ter voor-
  / koming van distorsies. Wil men een zekere transparantheid van de
X markt bereiken dan verdient wellicht een of andere vorm van

/     openbaarmaking der contractprijzen de voorkeur boven publicatie

i-1 van vastgestelde tarieven. Op deze wijze kan een meer soepele
aanpassing aan de marktverhoudingen worden verkregen, terwijl
kennelijke discrimaties aan het daglicht treden.

Mocht op grond van het eerste lid bereikt zijn, dat het discrimi-
natieverbod tot aanvaardbare verhoudipgen is teruggebracht,
art. 79 lid 2 stelt alles weer volkomen op losse schroeven. Het zegt

1  Vgl· hetgeen hierover is gezegd bij de K.S.G.
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met zoveel woorden, dat lid 1 niet uitsluit, dat ook andere maat-
regelen door de Raad kunnen worden genomen.

De concurrentie op de gemeenschappelijke markt kan ook
worden verstoord door steuntarieven ten gunste van 66n ofmeerdere
industrieen door de overheid. Een dergelijke steunverlening is
alleen toegestaan met machtiging  van de Commissie   Cart.   80). 1
De Commissie dient bij haar beoordeling rekening te houden met
een viertal factoren te weten met de vereisten van een passend
regionaal economisch beleid, met de behoeften van minder ont-
wikkelde gebieden alsmede met de vraagstukken, welke zich in
door politieke omstandigheden ernstig benadeelde streken voor-
doen en ten slotte met de gevolgen van dergelijke steunprijzen
voor de mededinging tussen de takken van het vervoej De eerste
drie factoren hebben betrekking op verstoringen in de concurrentie
op de goederenmarkt; verstoringen die door sociaal-economische
overwegingen ter beoordeling van de Commissie kunnen worden
toegestaan. De vierde factor heeft ten doel te zorgen, dat de concur-
rentie tussen de verschillende vervoerbedrijven niet wordt vervalst.
Zij houdt een correctie in van de drie eerste voorwaarden. Welis-
waar veroordeelt art. 80 de steuntarieven, maar de ruim gestelde
normen voor uitzonderingen zullen het voor de Commissie bizonder
moeilijk maken de steuntarieven te beperken. Achter de hand van
de nationale Regeringen blijven dan nog immers de elastische be-
palingen van art. 77.

Van het in art. 80 gegeven verbod zijn uitgezonderd (derde
lid) de mededingingstarieven. Deze term is in het verdrag niet
gedefinieerd. In het algemeen worden hieronder verstaan vervoer-
prijzen, die zijn afgestemd op de marktverhoudingen in het ver-
voer. De uitzondering is voor de drie takken van het inland trans-
port van grote betekenis. „Deze bepaling is opgenomen om te
voorkomen, dat elke reductie op een tarief gegeven, als onder-
steuning zou worden beschouwd, waar in vele gevallen van onder-
steuning geen sprake is, maar de gebruikelijke commerciele aan-
passing van prijzen aan de marktconstellatie heeft plaatsgevonden,
b.v. de contractvrachten van de Nederlandse Spoonvegen". 2

Bizondere vermelding verdient nog, dat de Bondsrepubliek in
art. 82 is toegestaan maatregelen ten behoeve van landstreken te
nemen ter compensatie van nadelen, die het gevolg zijn van de
deling van Duitsland. De Commissie zal hier hebben te waken voor
misbruik van bevoegdheden.
1 In afwijking van dit verbod staat art. 77 aan de deelnemende landen toe in

bepaalde gevallen voort te gaan met het verlenen van subsidies.
2  Memorie van Antwoord E.E.G.; blz. 30.
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Ten slotte wordt er in art. 83 een Comit6 van transportdeskun-
digen ingesteld, dat eventueel door de Commissie kan worden
geraadpleegd, overigens zonder dat aan dit Comit6 een bepaalde
taak is toegekend, in tegenstelling tot vroegere ontwerpen. De leden
van het Comita bestaan uit door de nationale Regeringen aan-
gewezen deskundigen, zodat hierin een poging mag worden gezien
door regeringsvertegenwoordigers een directe invloed te laten uit-
oefenen.                                                                                  )

Een van de gevolgen der Gemeenschappelijke markt zal zijn
de toeneming van het onderlinge goederenverkeer. Niet alleen op
grond hiervan, maar ook ten einde het wederzijdse handelsverkeer            i
te stimuleren, zal het van het grootste belang zijn, dat de aanleg
van internationale spoor-, auto- en scheepvaartwegen gezamenlijk
wordt ter hand genomen. Hier zal in de eerste plaats een taak
zijn weggelegd voor de Europese Commissie en de hieronder
ressorterende transport-afdeling, welke in het rapport SPAAK werd
voorzien. Deze zullen een gemeenschappelijke planning moeten        
voorbereiden en de uitvoering stimuleren. Indien het investerings-
fonds een positieve houding ten opzichte van de financiering van
dergelijke projecten zal innemen, kah dit van grote betekenis zijn
voor de Europese transport-economid.

„Het internationale verkeer eist een internationale techniek. De
vruchten van het technisch vernuft kunnen pas ten volle worden
geplukt, indien zij gedijen in de atmosfeer van een gezamenlijke
internationale vervoerpolitiek. Deze internationale vervoerpolitiek
kan slechts worden tot stand gebracht in de sfeer van gezamenlijk
overleg tussen de regeringen, tussen de betrokkenen, en tussen       I
regeringen en betrokkenen onderlingi: 1

De conclusie uit bovenstaande beschbuwingen is, dat de opbouw
en uitwerking van de vervoerintegratie nog een aanvang moet
nemen. In het verdrag wordt de mogelijkheid geopend in Europees
verband hiervoor naar de juiste wegen en middelen te zoeken.
Noch verstrekt het verdrag enig uitsluit,el, noch biedt het enigerlei
vorm van garantie, inzake een gezonde' functionering  van   de   ge-
meenschappelijke vervoermarkt.

1    K. VONK: Vraagstukken van Europees transportbeleid met betrekking   tot
rail, water en weg; in Voordrachten No. 4, K.I.v.I. 1950.



HOOFDSTUK IV

DE CONCURRENTIE
OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

A. HET WELVAARTSOPTIMUM

§   1.   De   optimate   arbeidsue,deling

3, Pour atteindre ces objectifs, une fusion des march6s s6par6s est
une ndcessitd absolue. C'est elle qui permet, par la division accrue
du travail, d'dliminer un gaspillage des ressources, . . . .1 Een vcr-
betering van de arbeidsverdeling mag als 66n van de belangrijkste
doeleinden van de gemeenschappelijke markt worden gezien, omdat
hiermede de basis wordt gelegd voor de economische en sociale
vooruitgang van de deelnemende landen. In het eerste hoofdstuk
werd uiteengezet, dat een rationele internationale arbeidsverdeling
niet  bereikbaar werd geacht 'door een politiek, louter gericht  op
een herstel van het vrije ierkeer tussen de lid-staten. Gesteld
werd, dat de internationale arbeidsverdeling niet tot haar recht
kan komen, indien de concurrentie zou worden verstoord, hetzij
door de overheid dan wel door het bedrijfsleven. De vraag, wanneer
er sprake is van een verstoring der concurrentieverhoudingen, kan
alleen worden beantwoord aan de hand van de economische
functie der concurrentie of vragenderwijs gesteld: hoe gedragen
zich de regels van de arbeidsverdeling op een gemeenschappelijke
markt en aan welke structuur moet de gemeenschappelijke markt
voldoen, wil men maximaal profijt trekken van de beschikbare
productiebronnen? Ter beantwoording van deze vraag is het nodig
in te gaan op de theorie van de arbeidsverdeling, die hier in het
kort zal worden weergegefdn, voor zover ze voor de beschouwing
van de gemeenschappelijlfe, markt van belang is.

Tot de dertiger jaren hebben de klassieke maatschappij-opvat-
tingen van ADAM SMITH, RICARDO C.S., een overwegende invloed
uitgeoefend op de economische theorie, welke als ideaal slechts
de volledige mededinging kende. Volledige mededinging heerst
op een markt, indien voor elke afzonderlijke marktpartij de prijs
een gegeven is. Vraag en aanbod van productiemiddelen en pro-
ducten melden zich op de markt; de meest biedende komt het eerst

1 Rapport SPAAK; blz. 13.
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aan bod. Het algemeen belang wordt automatisch verzekerd door
het op eigen belang gerichte streven der individuen. Het prijs-
mechanisme draagt zorg, dat de aanwending van de productie-
krachten steeds in de meest rendabele richting geschiedt. Gevaar
voor werkloosheid is niet aanwezig, omdat volgens de marktwet van
Say productie haar eigen vraag schept. Bespaarde gelden worden
geinvesteerd. Op grond van deze theorie dient de staat zich te
onthouden van inmenging in de sociaal-economische verhoudingen.

De klassieke conceptie gaat ervan uit, dat de prijzen de werkelijke
vraag- en kostenverhoudingen weerspiegelen. Hieraan liggen
de volgende vooronderstellingen ten grondslag:                          i
1. er heerst volledige mededinging;
2. de beloning der productiefactoren wordt bepaald door hun

grensproductiviteit;
3. de aanbiedingsprijs wordt gevormd door de grenskosten.
Deze theorie werd door RICARDO uitgebouwd en toegepast op
de internationale handel. Volgens de wet der comparatieve kosten           1
is het verschil tussen de verhouding der kosten, die in twee gebieden
moeten worden gemaakt voor de vervaardiging van twee soorten
producten, beslissend inzake de mogelijkheid van uitwisseling dier
producten. In wat meer moderne formuleringen gegoten, zoals
MEADE 1 doet, kunnen twee economische tendenzen worden aan-
gegeven, welke leiden tot een uitwisseling van goederen, n.1. „de
optimalisatie van de handel" en „de maximalisatie van de pro-
ductie".

MEADE geeft hiervan de volgende verduidelijking. Laten we
eerst de optimalisatie van de handel bezien. Veronderstel dat in
Amerika een overvloedig aanbod van voedsel en een gering aanbod
van kleding zich voordoet en dat omgekeerd in Engeland een
relatief klein aanbod van voedsel  en een groot aanbod van kleding
voorhanden is. In Amerika zullen de consumenten bereid zijn een
grote hoeveelheid voedsel af te staan tegen het verkrijgen van iets
meer aan kleding, terwijl in Engeland daarentegen de consumenten
een grote hoeveelheid kleding bereid zijn te ruilen voor een kleine
hoeveelheid voedsel. Vrijhandel tussen Amerika en Engeland zal
aldus leiden tot export van voedsel van Amerika naar Engeland
en omgekeerd van kleding van Engeland naar Amerika. In beide
landen trekken de consumenten profijt van de handel, zonder
dat de omvang van de productie behoeft te worden veranderd.
Vrijhandel kan aldus leiden tot een verbetering van de welvaart
in beide landen, door wat MEADE noemt de „optimalisatie van de

1  J. E. MEADE : Problems of Economic Union, London 1953; blz. 9 e.v.
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handel". Hij verbindt hieraan wel de uitdrukkelijke voorwaarde,
dat de marktprijzen van de producten, welke de consumenten
worden berekend op de binnenlandse markt, in overeenstemming
zijn metehet grensnut   van die producten   voor de consumenten
in het la,nd. In meer economische begrippen uitgedrukt is de voor-
waarde,·dat de verhouding van de prijs van voedingsmiddelen tot
de prijs van kleding, welke de consument in elk land in rekening
wordt gebracht, gelijk is aan de verhouding van het grensnut van
voedsel tot het grensnut van kleding voor de consument in hetzelfde
land en dat de goederen vrij kunnen worden verhandeld tussen de
beide landen tegen dezelfde prijsverhouding.

Het is van belang MEADE nog even te volgen in zijn beschouwing
over „de maximalisatie van de productie". Veronderstel, zegt
MEADE, dat de hoeveelheid extra inspanning, welke nodig is ten
einde meer kleding te maken in verhouding tot de hoeveelheid
extra inspanning, vereist voor het produceren van meer voedsel,
veel groter is in Amerika dan Engeland. Onder deze omstandig-
heden zouden Amerika en Engeland tezamen over meer voedsel
en kleding beschikken als in Amerika de productiekrachten zouden
worden geridht-·op het produceren van voedsel in plaats van kleding
en als in EngeIand een verschuiving in de tegenovergestelde
richting plaatsvond. In Amerika zou weinig kleding teloor gaan,
maar veel aan voedsel gewonnen, terwijl in Engeland weinig
voedsel teloor zou gaan, maar veel aan kleding gewonnen.

Indien nu de marktprijzen in Amerika en Engeland overeen-
komen met de productiekosten, dan zal vrijhandel ook deze pro-
ductieverhoging bewerkstelligen. In Amerika zijn de kosten en
dus de prijzen vin voedsel laag en die van kleding hoog, in Engeland
is het omgekeerde het geval. De goedkope Engelse kleding zal
in Amerika worden geimporteerd; dit zal een prijsverlaging van
kleding in Amerika teweeg brengen. Tezelfdertijd zal goedkoop
voedsel vanuit Amerika worden uitgevoerd, dat de beschikbare
hoeveelheid hiervan op de Amerikaanse markt zal verminderen
en dus zal leiden tot prijsstijgingen voor voedsel in Amerika. De
productiekrachten zullen zich gaan richten van de relatief onvoor-
delige fabricage van kleding naar de meer voordelige productie van
voeding. Het omgekeerde zal in Engeland geschieden. Deze ver-
schuiving zal doorgaan zolang het mogelijk is de productie van
beide goederen te vermeerderen door verdere specialisatie tussen
de twee gebieden. Op deze wijze zal vrijhandel leiden tot een
maximalisatie van de productie voor de beide landen gezamenlijk,
mits de marktprijzen, geboden aan de producenten van elk pro-
duct in elk land, overeenstemen met de productiekosten van elk
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product in elk land. Meer precies uitgedrukt volgens MEADE,
zal aan deze voorwaarde worden voldaan als de verhouding tussen
de door de producent in elk land ontvangen prijs voor voedsel
tot die voor kleding gelijk is aan de verhouding van de marginale
sociale kosten van voedsel tot die van kleding in hetzelfde land en
indien de goederen vrij verhandelbaar zijn tegen dezelfde prils-         1
verhouding.

De voorwaarden, waarvan MEADE Zijn economische wetten van
„de optimalisatie van de handel" en „de maximalisatie van de
productie" afhankelijk stelt, zijn nu volgens de klassieke theorieen
aanwezig. In de gedachtengang van de kla sieke theorie zou door
het „laisser faire, laisser passer" automatisch een optimale arbeids-
verdeling tot stand komen. Elke hinderpaal, welke het internationale
handelsverkeer in de weg wordt gelegd, berokkent schade aan de
nationale welvaart. Immers, indien de invoer wordt beknot, zal
de uitvoer overeenkomstig afnemen. Arbeiders, die in de export-
industrie werken, zullen dan genoegen moeten nemen met minder
efficiente arbeid in de kunstmatig beschermde bedrijfstakken.
Protectionisme is dus uit den boze.

Samenvattend kan men dus zeggen, dat volgens de klassieken
alleen bij volledige vrijheid een optimum aan welvaart wordt ver-
kregen, terwijl tevens automatisch zowel een intern als een extern
evenwicht wordt verzekerd.

De economische structuur is echter niet gelijk aan de klassieke
denkconstructie. Aan de voorwaarden, waarop de klassieken de
leer van de vrijhandel hebben gebaseerd, wordt onder de huidige
maatschappelijke omstandigheden niet volledig voldaan. Evenmin              i
is dit het geval voor eeIt "optimalisatie van de handel" en een
„maximalisatie van de productie", waarvan MEADE zich echter
wel bewust is. In tegenstelling tot SMITH en RICARDO hield MEADE
in navolging van MILL en MARSHALL rekening met de invloed
van de vraagfactoren op de internationale ruilverhoudingen. Ook
de productiefuncties waren voor MEADE voorwerp van studie. Of-
schoon de theorieen van MEADE dichter bij de werkelijkheid
stonden, benadert hij de problemen nochtans niet van uit de
moderne leer inzake de algemene evenwichtsvergelijkingen.
Relevant blijft ecliter het feit, dat de prijzen der goederen niet
noodzakelijk een juiste weergave zijn van de grensnutverhoudingen
voor de consumenten, noch van de marginale kostenverhoudingen
der goederen. De vraag is dus in hoevAre de prijsvorming deprincipes van de arbeidsverdeling tot gelding kunnen brengen.
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§ 2. Concurrentievormen
„De maatschappij met optimale welvaart komt alleen op papier
voor. Zij is een denkconstructie, een utopie". 1 De veronder-
stellingen, waarop deze denkconstructie is gebaseerd, zijn in werke-
lijkheid niet aanw-Cig.

Dit geldt in de eerste plaats de eerder genoemde veronderstelling
met betrekking tot de volledige mededinging. Sinds de 19e eeuw
is een duidelijke tendens merkbaar in de richting van economische
macht en monopolistische marktvormen. In werkelijkheid wordt
slechts sporadisch voldaan aan de voorwaarden van een groot
aantal aanbieders, die ieder afzonderlijk geen invloed op de prijs
of elkaars gedragtngen kunnen uitoefenen en verder van homo-
geniteit van de waar op de markt.

Het is in 4et bizonder CHAMBERLIN geweest, die d'e homogeniteit
van de waar heeft eangevochten. Deze ontbreekt zo gauw de af-
nemer een voorkedr heeft voor een bepaalde producent, ongeacht
de prijs van het product. Het manipuleren met productdilTerentiatie
kan op velerlei wijzen worden nagestreefd en weI volgens VON
STACKELBERG naar kwaliteit - waaronder service wordt begrepen
- naar tijd en naar plaats. Door deze producitdifferentiatie ver-
schaft de aanbieder zich een zeker monopolie, ilat echter ten dele
geldt, aangezien de leverancier op de markt de concurrentie
ondervindt van gelijksoortige pr6ducten.

In   hoeverre   is   er bij monopolistische' concurrentie nog sprake
van   concurrentie? Hel terrein   van de doncurrentiestrijd   is   voor
een deel van de prijzen verTegd naar het terrein van kwaliteit,
service en reclame. Zijn er een groot aantal marktpartijen, dan is
de invloed van de af nderlijke aanbieder betrekkelijk gering op
het marktgebeuren. Evenals bij de volledige mededinging zien
Wij Ook hier, dat de onpersoonlijke marktverhoudingen van vraag
en aanbod determinerend zijn voor het optreden van de ondernemer.

Zorgde het prijsmechanisme onder de volledige concurrentie
er voor, dat de aanwending van de productiekrachten in de meest
rendabele richting geschiedde, d.w.z. dat Me ondernemer zijn
grenskosten in evenwicht bracht met de voor hem gegeven markt-
prijs, bij monopolistische concurrentie daarentegen is van een
optimaal evenwicht geen sprake. De ondernemer streeft hier naar
een marginale opbrengst, die gelijk zal vallen met de marginale
kosten. Een optimale arbeidsverdeling levert dit niet op.

„De censuur tussen oude en moderne prijstheorie", zo merkt
1 J. WEMELSFELDER: Een nieuw hoofdstuk in de theorie en practijk van de

internationale handel: Concurrentievervalsing en distorsies, De Economist,
julilaugustus  1956.
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LAM BE:RS 1 in zijn Diesrede op, „ligt niet bij de leer van de mono-
polistische mededinging, hoezeer deze ook als een vernieuwing
kan worden begroet. De radicale verandering ligt in de overgang
van de beschouwing van markten met veel aanbieders - dan wel
vragers - naar markten van weinigen. Weinige aanbieders moet
dan zo verstaan worden, dat elk van de marktpartijen zich ervan
bewust is, dat zijn handelingen invloed op de markt hebben en dat
zij reacties bij de anderen zullen opwekken, waarvan hij zich
rekenschap moet geven." De marktinvloed van de ondernemer
zal nu des te groter worden naar mate hij de positie van „price-
leader" of monopolist weet te bereiken.

De werkelijkheid kenmerkt zich door een verscheidenheid van
marktvormen, waarop verschillende aantallen aanbieders en
vragers een rol spelen. Het voert te ver op deze marktvormen hier
nader in te gaan. Volstaan kan worden met de opmerking, dat
het rijk geschakeerde economisch leven niet is terug te brengen
tot volledige concurrentie. Wel dient ervoor te worden gewaakt,
dat een ruime mate van concurrentie wordt gehandhaafd als een
onmisbaar element voor de vooruitgang en efficiency. Waar de
economische macht de overhand krijgt, is een controle op het ge-
bruik van deze macht op haar plaats ten einde te voorkomen, dat
het eigen belang prevaleert en het belang van de gemeenschap
in de verdrukking komt.
§  3.   Prijs-  en  kostenstructuur

Ten gevolge van de monopolistische marktposities korresponderen
de prijzen alleen nog maar in verwijderd verband met de pro-
ductiekosten. Door het monopolistisch optreden vindt ook een prijs-
verstarring plaats, waardoor de aanpassing aan de marktom-
standigheden wordt ui*esteld. De wel heersende opvatting, dat
het bedrijfsleven door de ontwikkeling der techniek en de daarmede
gepaard gaande investeringen hoe langer hoe meer een vaste
kostenlast te dragen krijgt, is in tegenspraak met statistische onder-
zoekingen (COLIN CLARCK), waarvan de uitkomsten een vrijwel
constante verhouding aantonen tussen de investeringen en de ge-
middelde productie per arbeider. Waaraan de prijsverstarring ook
moge worden toegeschreven, de schommelingen in de conjunctuur
hebben er zeker toe bijgedragen, dat de ondernemers trachten door
kartelafspraken, prijsbindingen of gelijk gerichte gedragingen in
het bizonder in crisisperioden, zoals in de dertiger jaren, zich tegen
een overmaat van concurrentie te beschermen.

Het „automatisch" prijsvormingsproces werkt dus niet onder
1 H. LAMBERS: Marktstrategie en Mededinging, Haarlem 1950.      4
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alle omstandigheden bevredigend en de overheid rekent zich tot
taak toe te zien op de functie van de prijsvorming. Zij zal de con-
currentie vergroten daar waar deze gevaar loopt ongemotiveerd
te worden uitgeschakeld en zij kan bovendien door prijsvoor-
schriften (b.v. maximum- en minimumprijzen) of subsidies in het
prijsvormingsproces ingrijpen. Door de opgaande conjunctuur in de
na-oorlogs¢jaren is de overheidszorg vooral uitgegaan naar het
voorkomen van prijsinflatie. Op grond van deze verantwoordelijk-
heid wordt in de Westeuropese landen in meer of minder ver
gaande wijze in de prijsvorming ingegrepen en deze aan banden
gelegd. Het verstarrende element in de prijzen wordt door een
dergelijk overheidsoptreden nog versterkt.

Uit het bovenstaande blijkt, dat een bevredigende arbeids-
verdeling niet zonder meer op een gemeenschappelijke markt kan
worden bereikt, indien niet een aantal gedragsregels zou worden
opgesteld zowel ten aanzien van het marktgedrag der onder-
nemers als ten opzichte van de prijspolitiek der regeringen.

Bizondere aandacht verdienen ook de lonen en arbeidsvoor-
waarden. Sinds de opkomst der vakverenigingen   in    de    19e   en
20e eeuw is er een wijziging opgetreden in de loonvorming. Werd
in de vorige eeuw de arbeidsmarkt beheerst door een mono-
polistische vraag tegenover een concurrerend aanbod, zodat de
arbeider in een zwakke positie verkeerde, thans zijn de ver-
houdingen zodanig gewijzigd, dat de vraag naar arbeid staat tegen-
over een vrij constant aanbod, waarbij voor de marktpartijen de
lonen, sociale voorzieningen en de arbeidstijd op korte termijn een
gegeven zijn. Hoewel de loonvorming wordt beinvloed door
institutionele factoren als de vakverenigingen van werkgevers en
werknemers, terwijl ook de overheid in meer ofin mindere mate een
controle uitoefent op de collectieve loononderhandelingen, zijn er
in het economische leven krachten werkzaam, welke het reele loon
doen afhangen van de grensproductiviteit vin de arbeid. Immers
de ondernemers zullen alleen arbeidskrachteri aantrekken, indien
de opbrengst van de meerproductie de arbeidskosten overtreft.
Het is wellicht mogelijk te trachten door loonacties of loonbeheer-
sing een verandering van de nominale lonen te forceren; er is
evenwel een tendens werkzaam dat het reele loon aan de opbrengst
van de grensarbeid gelijk blijft. Wordt het (nominale) loonniveau
b.v. boven de grensopbrengst van de arbeid opgeschroefd dan zal,
ofwel de vraag naar arbeid afnemen zodat het tekort aan werk-
gelegenheid een druk uitoefent op de uitbetaalde lonen, ofwel
de  verhoging in arbeidskosten door de ondernemer in een prijs-
verhoging worden opvangen. Dit laatste, dat alleen mogelijk is in
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een „sellers market" of overspannen conjunctuur, betekent dan
weer, dat de stijging van de nominale lonen geen stijging van de
reele lonen inhoudt. Ten slotte zal in een open volkstuishouding
de betalingsbalans zowel op het loonbeleid als op de bestedingen
corrigerend werken. Een loonbeweging, welke geen gelijke
tred houdt met de ontwikkeling van de productiViteit, zal de
concurrentieposities ten opzichte van het buitenland verslechteren
en de betalingsbalans uit zijn evenwicht brengen.

Uit het bovenstaande blijkt ook, dat de wisselingen in de vraag
in eerste instantie worden opgevangen door schommelingen in de
werkgelegenheid, tenzij het evenwicht op de arbeidsmarkt zodanig
is verstoord, dat de hierboven als vaststaand aangenomen data
(lonen en arbeidsduur) zelf worden aangepast. De bemoeiing van
de overheid richt zich dan ook voornamelijk op het behoud van het
evenwicht tussen lonen en prijzen ten einde de werkgelegenheid
zo hoog en stabiel mogelijk te houden.

Als men mag aannemen, dat het reele loonniveau correspondeert
'9 met de arbeidsproductiviteit, dan zijn er binnen een gemeen-
j schappelijke markt geen gevaren aanwezig, dat de concurrentie-

/   verhoudingen door algemene loonverschillen worden scheef ge-4 trokken. Verschillen in nominale lonen kunnen wel storend werken,
7 voor zover ze niet bean£woorden aan productiviteitsverhoudingen

/  tussen de landen. Maar dat is een ander probleem, namelijk een
/   verstoring van het externe mgnetaire evenwicht, wegens het feit,

/        dat de wisselkoersverhoudin*en niet beantwoorden aan de algemene

< prijzen- en kostenniveaus. Nu is de kans op blijvende nominale

   niveauverschilIen op
een gemeenschappelijke markt minder groot

1   naar mate de deelnemende staten afstand doen van hun import-
/       restricties  en  exportsubsidies, 1Dat wil overigens niets zeggen  van

    het moeilijk op te lossen probleem, hoe dergelijke algemene
6-7  niveauverschillen te overbruggen zijn, waarvoor in aanmerking
/ komen wisselkoerscorrecties, opvoering van de productiviteit en

prijsaanpassing.

·U t het bovenstaande volgt, dat een gemeenschappelijke markt
geen voorafgaande harmonisatie zal vragen van de lonen en arbeids-
voorwaarden op grond van reele loonverschillen. Integendeel, de
verschillen in productiviteit dienen juist torjitdrukking te komen
in reele loonverschillen: nieuwe industrieen  zirllen  door lage lonen
worden aangetrokken; hoge lonen daarentegen zullen

arbeid      Iuit andere streken aanlokken.
Tot nu is slechts gesproken van het arbeidsloon in het algemeen.

De arbeidsmarkt is evenwel een onvolkomen markt, d.w.z. dat
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verschillende categorieen van arbeid voorkomen, deels toe te
schrijven aan persoonlijke factoren, deels het gevolg van scholing
en oefeningfIn de loonvorming vindt in het algemeen enige differen-
tiatie plaats naar gelang de categorie arbeid, terwijl bovendien
als gevolg van de verdeling van de arbeidsmarkt naar afzonderlijke
regionale vrAag- en aanbodverhoudingen ook een ruimtelijke
differentiatie in de loonvorming voorkomt. Uiteraard bestaat er
een nauw verband tussen de verschillende soorten arbeid op ver-
schillende plaatsen. Een tekort aan arbeidskrachten of een loon-
stijging trekt arbeidskrachten aan uit andere plaatsen en uit andere
beroepen., Een overschot aan arbeidskrachten  in een bepaalde
sector lokt omscholing en verplaatsing van arbeiders uit. Hoe meer
echter wordt getracht de lonen gelijk te trekken, en dit geschiedt
bij het streven naar 66n landelijk niveau, des te verder men afraakt
van een loonvorming naar grensproductiviteit per categorie arbeid.
Men zou hier kunnen zeggen, dat de loonvorming wordt bepaald
6 Ede   gemiddelde_grensFEauctiviteIt.
- De loonnivellering wordt in de hand gewerkt door een loon-
betaling naar arbeidsduur. Uiteraard is het mogelijk te differen-
tieren in het uurloon, maar het verband met de arbeidsproductie
is zwakker dan bij prestatieloon. De invoering van het behoefte
element zoals b.v. het vastleggen van mirlimumlonen bij de laagst
betaalden heeft eenzelfde effect.

De sociale voorzieningen nemen jn de arbeidsvoorwaarden een
in belang toenemende plaats in: Indieh de sociale lasten daarvan
gemeenschappelijk worden omgeslagen, zijn zij als een deel van
het loon te beschouwen. De sociale uitkering, welke voor een
goed  deel is afgestemd  op de behoefte, (b.v. kostwinner, aantal
kinderen), staat een betaling van  loo ,  in de beperkte  zin  van  het
woord, naar arbeidsprestatie niet in de weg.

Hoewel niet elk onderscheid voortspruitend uit verschillen in
de arbeidsproductiviteit in de loonvorming is verdwenen, is de
egalisatie toch zover voortgeschreden, dat de loonvorming voor een
belangrijk deel wordt uitgemaakt door de gemiddelde grens-
productiviteit van de arbeid. Niet de algemene niveauverschillen:
in reele arbeidslonen zullen straks op de gemeenschappelijke markt
de concurrentieverhoudingen verstoren, maar de verschillen met
betrekking tot de af*llderlijke arbeidsvoorwaarden, omdat hier
het verband tussen de arbeidsproductiviteit en de categorie arbeid
niet op gelijke wijze is gelegd. Er zullen m.a.w. bedrijfstakken zijn,
die door de nivellering meer of minder belast zijn dan zou overeen-
komen met een marktsituatie, waarin een dergelijke nivellering
niet zou zijn doorgevoerd, dan wel op een andere wijze in ver-
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gelijking met het buitenland is tot stand gebracht. Zoals nog nader
zal blijken zijn hat aantal gevallen van concurrentieverstoring,
die daarvan het gevolg zijn, gering.

§ 4. De Overheidsteiding
In de gewijzigde maatschappijstructuur is de overheid een steeds
grotere rol gaan spelen. 1 Door de verstarring in de loon- en prijs-
structuur worden de schommelingen  in de markt vooral .opge-
vangen door prijs- en loonaanpassingen in een hoogconjunctuur
(inflatie), terwijl in een crisisperiode de baisse resulteert in werk-
loosheid. De staat heeft zich dan ook in het algemeen actief bezig- -
gehouden met het economische leven. Het vertrouwen in het auto-
matische economische evenwicht op basis van volledige werk-
gelegenheid heeft onder invloed van de dertiger jaren en de
theorieen van Keynes plaats gemaakt voor een actieve conjunctuur-
politiek, welke zich uitstrekt tot het economische, sociale, monetaire
en fiscale terrein.

Ook uit de toenemende machtsontwikkeling en het georganiseerd
optreden is een behoefte gegroeid aan bescherming van de econo-
misch zwakken. De zorg voor de sociaal behoeftigen heeft geleid
tot een herverdeling van het nationaal inkomen via de belastingen
en het stelsel van sociale voorzieningen.

De overheid is zich ten slotte meer en meer gaan bemoeien met
de ontwikkeling en de richting van het economisch leven. In plaats
van een afwachtende houding, is een toekoms46 e structuur gepland
en de overheid heeft zich hierbij tot taak gest#RI'nu eens stimulerend
op te treden, waar zij meent, dat het vrije spel van krachten tekort
schiet, dan weer de activiteiten af te remmen, indien de doel-
stellingen van het beleid in gevaar komen. De toenemende risico's
van het economisch leven worden terecht  of ten onrechte tot draag-
bare proporties teruggebracht, waarbij niet wordt geschroomd zelf
een actief aandeel in bepaalde bedrijfsactiviteiten te nemen, indien
het algemeen belang hiermede is gediend.

De toenemende activiteiten van de overheid drukken op geheel
het economische leven en komen ook in de prijs- en arbeidsstructuur
tot uitdrukking. Bedroegen   in   de   19e   eeuw de overheidsuitgaven
enkele procenten van het nationaal inkomen, het aandeel van het
overheidsbudget in de West-Europese landen is momenteel uit-
gegroeid tot 20 %   30 %. De invloed van de overheidsleiding op
de kosten en prijzen doet zich langs velerlei wegen van economische,
sociale, monetaire en fiscale aard gelden.
1 Vgl. hetgeen hierover in het eerste hoofdstuk is geschreven, waarin wordt

verwezen naar enige literatuur over de economische politiek.
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Zonder hier uitvoerig op de betekenis van de overheidsinvloed
op kosten en prijzen in te gaan, is wel van belang na te gaan,
op welke wijze de arbeidsverdeling binnen een nationale markt
de overheidsinvloed ondergaat. In dit verband kan allereerst
worden opgemerkt, dat de overheid zowel rechtstreeks als op
indirecte wijze kan ingrijpen. In het eerste geval stelt de overheid
de prijzen vast met betrekking tot de lonen, rente, huur en pacht,
alsmede voor de grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.
De invloed kan ook beperkt blijven tot een indirecte wijze. Niet
in alle gevallen is tussen deze maatregelen een scherp onderscheid
te maken. Bij b.v. het prijsstabilisatiebeleid kan zowel overredings-
kracht als dwang worden toegepast, bij een goedkope rente-
politiek zowel monetaire maatregelen als een gedwongen lening.
Men kan stellen, dat naar mate de wenselijk geachte situatie verder
afwijkt van de vrije marktontwikkeling, de pressie groter wordt.

De overheid heeft veelal de keus tussen verschillende maat-
regelen om het economisch leven in de door haar gewenste richting
te leiden. Zij kan haar politiek richten op de productie, het in-
komen, de verdeling van het inkomen, de besteding en de betrek-
kingen rnet derde landen. Hoewel de directe politiek op 66n van
bovengenoemde factoren kan zijn gericht, treden doorgaans ver-
schillende nevengevolgen en secundaire effecten op, welke mede
bepalend zijn voor de keuze van de middelen. Het complex van
overheidsmaatregelen infiltreert met zijn primaire en secundaire ge-
volgen het gehele economische leven, waarbij het subtiele even-
wicht van economische doelstellingen in stand wordt gehouden
door algemene beleidsbeslissingen, uitzonderingen en tegenmaat-
regelen, zonder dat ten slotte precies de specifieke invloed van be-
paalde maatregelen op de economische factoren is te analyseren.

In de Westeuropese maatschappij is de functie van het prijs-
en marktmechanisme niet terzijde gesteld, uitzonderlijke perioden
als de oorlogsjaren daargelaten. Het prijs- en marktmechanisme
vervult nog steeds de primaire rol van het afstemmen van de
productiekrachten op de vraag. De overheid kan evenwel van twee
zijden de marktsituatie beinvloeden, hetzij aan de vraagzijde dan
wel aan de aanbodzijde. De vraagzijde wordt allereerst beinvloed,
doordat de overheid zelf als consument optreedt en voor een ge-
deelte op de productiekrachten beslag legt voor de instandhouding
van haar apparaat en de tenuitvoerlegging van publieke voor-
zieningen. De inkomensoverdrachten via de overheid hebben een
soortgelijk effect, d.w.z., dat het verbruikspatroon in een meer
wenselijke vorm wordt herleid. Tegen een dergelijk „kunst-
matig" consumptiepatroon kunnen ook de partnerlanden op een
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gemeenschappelijke markt geen bezwaar maken: de nationale  wel-
vaart wordt verhoogd door een democratisch aanvaarde bein-
vloeding van de consumptie, zonder dat hier in beginsel sprake is
van enige nationale discriminatie of concurrentievervalsing. Bij
een herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste van de
lagere ihkomens kunnen de producenten van luxe-artikelen wel is
waar de gevolgen ondervinden, maar het lot wordt hier door alle
producenten in de Gemeenschap op onpartijdige wijze gedeeld.

Anders ligt de situatie, indien de overheid door een belasting-
heffing of anderszins de consumptie van bepaalde goederen afremt
en die van andere producten aanmoedigt. In dat geval kan wel de
arbeidsverdeling worden gewijzigd ten gunste van de nationale
industrie. Maatregelen, die een dergelijk effect hebben, zijn in
strijd met de gedachte van een gemeenschappelijke markt.

De overheid kan ook de productie tot voorwerp van haar politiek
maken. Door veelsoortige steunmaatregelen in directe of indirecte
vorm kan zij de productie van bepaalde goederen of de activiteit
in bepaalde streken bevorderen. Hoewel een dergelijke practijk
duidt op een discriminerende handelwijze, wordt dit niet nood-
zakelijk als zodanig gezien. Het aanvullend optreden van de over-
heid wordt nationaal als doelmatig beschouwd, vooropgesteld, dat
de maatregelen aan de doelstelling van de politiek zijn aangepast.
Op een gemeenschappelijke markt zal ook in principe ruimte
moeten worden gelaten voor een actieve beinvloeding van de pro-
ductie door de nationale overheid. 1 Een zekere contr6le door een
supra-nationale instantie is op de gemeenschappelijke markt nood-
zakelijk. Alleen op deze wijze wordt bereikt, dat, met een zekere
soepelheid, nationaal een econbmische politiek kan blijven gevoerd,
aangepast aan de rijk geschakeerde economische verhoudingen.
Te zelfder tijd wordt verzekerd, dat de nationale politiek volgens
gemeenschappelijke principes wordt uitgevoerd of althans binnen
aanvaardbare grenzen wordt gehouden.

De moeilijkheid is echter, dat de overheidsinvloed niet exact
is vast te leggen. Het meeste houvast geven de uitgaven. Met enige
mate van nauwkeurigheid is na te gaan, waar en aan wie de over-
heid haar middelen besteedt. In dit verband is er min of meer een
controle mogelijk op de directe steunmaatregelen van de overheid.
Moeilijker wordt het echter na te gaan, wie in tweede instantie
of uiteindelijk van de verstrekte middelen profiteren. De overheid
kan b.v. het spoorwegteko-rt voor haar rekening nemen, maar
indien de tarieven niet zijn afgestemd op de vervoerkosten, is het
1  Vgl· het in het eerste hoofdstuk, biz. 27, gegeven voorbeeld van de industria-

lisatiepolitiek door gemeenten en overheid.
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niet langer mogelijk na te gaan, wie of welke goederen indirect
worden gesubsidieerd. Wordt een decl van het overheidsbudget
voor de lopende uitgaven aangewend, een ander deel wordt ge-
investeerd en de uitgaven volgens de laatste manier besteed, kunnen
een waardevolle bijdrage betekenen voor het openleggen van
gebieden, het kweken van gunstige productievoorwaardl, of inhet algemeen het treffen van openbare voorzieningen.

De druk en de verdeling van de fiscale lasten zijn nog moeilijker
te bepalen dan de invloed van de overheidsuitgaven. Een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen kostprijsverhogende belastingen
enerzijds en belastingen op overschotten en vermogen anderzijds. 1
Tot de kostprijsverhogende belastingen behoren alle belastingen,
die volgens de bedoeling van de wetgever in de kostprijs van de
ondernemingen dienen te worden opgenomen, omdat de wetgever
beoogt, dat de producenten deze belastingen op de afnemers ver-
halen in de prijzen van de producten of diensten;  tot deze categorie
kunnen b.v. worden gerekend de accijnzen, omzetbelasting en
invoerrechten. Nu is in het verdrag bepaald, dat bij uitvoer van
producten naar het grondgebied van 66n der deelnemende landen
teruggave van binnenlandse verbruiksbelastingen, al dan niet recht-
streeks geheven, kan geschieden   (artt.  95-99). 2  In  het  land  van
invoer worden de goederen volgens het binnenlands tarief belast.
De kostprijsverhogende belastingen beinvloeden uiteraard door hun
verscheidenheid en verschillende mogelijkheid van doorberekening
en uiteindelijke afwenteling de productie en consumptie. Op de
gemeenschappelijke markt is getracht door de overeengekomen rege-
ling een verstoring van de concurrentieverhoudingen te voorkomen.
Tegenover een eenzijdige regeling van alleen de kostprijsver-
hogende belastingen, kan men slechts sceptisch staan.

Tot de belastingen, geheven terzake van een overschot of van
een vermogen, behoren o.a. loon- en inkomstenbelasting, ver-
mogensbelasting, successierecht, vennootschapsbelasting en com-
missarissenbelasting. Hoewel het de bedoeling van de wetgever is,
dat de feitelijke belastihgbetaler ook de belasting draagt, zal naar
gelang de economische *erhoudingen niet voorkomen kunfien
worden,  dat ook hier& zekere gevallen de belastingen worden  afge-
wenteld of op andere groepen worden verhaaId. In het laatste
geval is het niet goed mogelijk na te gaan, wie de belastingdruk
ondergaat en op welke wijze de loon- en prijsstructuur wordt be-
invloed. -Dit hangt af van de cumulatieve werkingen van elke be-

.

1  Vgl· M. J. H. SMEETS: DZ Economische Betekenis van de Belastingen, Amster-
dam, 1954, blz. 128.

2 Momenteel geschiedt de teruggave in Nederland niet volledig.

I 3
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lastingafdracht. „Maar die reeks van zich steeds verder voort-
zettende werkingen verhindert toch niet, dat de primaire werking
de grootste invloed heeft gehad". 1

De belastingbetalers kunnen worden beperkt in hun consumptie,
in hun investeringen en in hun sparen. In het laatste geval mag
worderl aangenomen,   dat deze besparingen leiden tot investering
of tot' oppotting.  Is het uiteindelijk effect consumptieverschui-
ving, dan kan worden herhaald, hetgeen hiervoor is gesteld, dat
hiertegen vanuit het gezichtspunt van de gemeenschappelijke
markt weinig bezwaren kunnen worden ingebracht. Treden
daarentegen  bij de investeringen rechtstreeks ofvia de besparingen
verschuivingen op, hetgeen voornamelijk het geval is bij een belas-

ting  van de hogere inkomentrekkers (progressieve belastingen),   de
successie-belasting en de vennootschapsbelasting, dan is wel rele-

4-iyant, wic uiteindelijk de belasting dragen. Het belasten van de

  winst of het inkomen kan ten koste gaan van investeringen in
I  een bepaalde sector. De verschillen in de directe belastingdruk zijn   //
1  daarom van betekenis op de gemeenschappelijke markt. Het verdrag

geeft hieromtrent geen bizondere regeling. Deze zou des te meer
gewenst zijn, omdat de verhouding tussen kostprijsverhogende
belastingen en belastingen geheven  ter  zake van een overschot of
van een vermogen in de deelnemende landen onderling frappante
verschillen vertoont. 2 In Frankrijk en Italie ligt de nadruk op
de eerste groep. In met name Nederland op de laatste categorie.
Het geval kan zich voordoen, dat een Duits producent, 3 die reeds

hoge belastingen in Duitsland te dragen heeft, bij export naar
Italie zijn producten nogmaals zwaar ziet belast door de daar
geheven indirecte belastingen. De directe belastingen zijn dus
terdege relevant voot de arbeidsverdeling in het algemeen en voor
de concurrentieverhoudingen op de gemeenschappelijke markt.

Dit blijkt ook uit het feit, dat voor de vestiging van nieuwe
industrieen naast andere overwegingen het investeringsklimaat een
grote rol speelt. Hierbij zijn de fiscale omstandigheden, zoals
de tarieven voor winstbelastingen, het winstbegrip, w.0. fiscale
mogelijkheden tot afschrijvingen, belastingvrije reserveringen, in-
vesteringsaftrek e.d. van groot gewicht voor de vestiging van natuur-
lijke en rechtspersonen.

Niet alleen, dat de onderscheidene belastingen in verschillende

1 SMEETs: a.b., blz. 92.
2  In  Bijlage  II  is voor een aantal Europese landen de percentuele verdeling

gegeven van de totale opbrengst aan belastingen.
3    Vgl. het Rapport (TINBERGEN),   dat geen afdoende oplossing   voor   de   ver-

schillen in belastingstelsels kon geven.
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mate drukken op de sectoren van het economische leven en
daarbij bepaalde activiteiten aanmoedigen en andere daaren-
tegen afremmen  ook de totale belastingdruk 1 is van betekenis.
Een belastingdruk, die bepaalde grenzen overschrijdt, vormt een
belemmering voor een efficiente en normale bedrijfsactiviteit. Het
belastingklimaat kan in verhouding tot de partnerlandon zowel
gunstig als ongunstig afsteken inzake het stimuleren van onder-
nemersactiviteiten.

Het is mogelijk, dat in een land met een hoog niveau van
overheidsvoorzieningen het resterende inkomen voor de werk-
nemers lager is dan in landen met een gematigder overheids-
budget in verhouding  tot het nationaal inkomen. De werknemers
zullen op een gemeenschappelijke markt aan de verleiding weer-
stand moeten bieden, het beschikbare inkomen aan het niveau
in het partnerland op te trekken.

Uit bovenstaande beschouwingen is wel komen vast te staan,

  dat de invloed van de overheidsleiding, welke langs verschillende
i wegen doorwerkt op het economisch leven, van grote betekenis

 is voor het prijs- en kostenniveau en voor de arbeidsverdeling.
Summier zijn aangegeven de fiscale aspecten van het overheids-
beleid, omdat wordt verwacht, dat de verschillen, zowel in de
kostprijsverhogende belastingen als in de belastingen op over-
schotten en vermogen, op de gemeenschappelijke markt aanleiding
zullen geven tot verstoringen in de concurrentieverhoudingen. Dit
wil uiteraard niet zeggen, dat de invloed van het prijs- en loon-
beleid, de handelspolitiek, het industrialisatiebeleid, de conjunc-
tuurpolitiek, de vestigingseisen enz., minder verstrekkend zijn.
Ten dele worden deze factoren elders ter sprake gebracht. Wel
zal echter het nationale beleid op deze terreinen bij de geleidelijke
verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt aan betekenis
verliezen.

Dit is het geval b.v. met het prijsbeleid. Hierbij behoeft niet direct
te worden gedacht aan een prijsvaststelling in afwijking van de
„marktprijs". De bestrijding van inflatie kan, zoals dat in Nederland
het geval is, de vorm aannemen van een prijsstabilisatiebeleid,
waarbij van gemeenschappelijk overleg en indirecte dwang van
overheidswege sprake is. De door de Regering uitgeoefende druk
heeft een verschillende uitwerking naar gelang de samenstelling
van de kostprijs, waarbij o.a. van belang zijn, de arbeidsintensiviteit,
de van het buitenland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten,
het algemeen rendement van de onderneming, alsmede de export-
1  Vgl. E. ALEXANDER-K TZ: On National Tax Realities and International

Tax Comparisons, Public Finance, no. 4, 1956.
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mogelijkheden van het product, in welk geval de prijzen buiten
de controle vallen. De mogelijkheden van een dergelijke nationale
bemoeiing met de prijzen op een gemeenschappelijke markt zijn
in aanzienlijke mate beperkt, zodat op den duur het prijsbeleid
eerder een Europees accent verkrijgt en daardoor de kans op
een verstoring der concurrentieverhoudingen minder groot is.

Van belang voor de externe verhoudingen, in het bizonder wat
de concurrentieverhoudingen op de buitenlandse markten betreft,
zijn de wisselkoersen. De wisselkoersen dienen een evenwicht op
de betalingsbalans mogelijk te maken met dien verstande, dat
normale kapitaalbewegingen tot dit evenwicht kunnen bijdragen.

Evenwichtige wisselkoersen berusten nict uitsluitend op een even-
wicht tussen het binnenlandse en buitenlandse kosten- en prijs-
niveau, maar weerspiegelen evenzeer de vraag- en aanbodver-
houdingen van zowel de invoer- als uitvoerproducten. Nu blijft
het voor de overheid voorlopig mogelijk, zowel door haar econo-
mische en monetaire politiek invloed uit te oefenen op het binnen-
lands prijsniveau, als de wisselkoersverhouding te wijzigen. In beide

gevallen doet zich de mogelijkheid voor, dat de wisselkoers niet
meer beantwoordt aan een evenwicht op de betalingsbalans. Een
dergelijke situatie kan ook ontstaan door de opheffinB van de
tarieven binnen de gemeenschappelijke markt en in geval de ont-
wikkeling van het prijsniveau of de productiviteit geen gelijke tred
houdt met de beweging in de andere landen. Aan welke oorzaak
ook onevenwichtige wisselkoersen mogen worden toegeschreven,
voorwaarde voor gelijke concurrentiekansen op de gemeenschap-
pelijke markt blijft de verplichting voor de aan integratie deel-
nemende landen hun interne en externe politiek op elkaar af te
stemmen en geen evenwichtige verhoudingen door tegen de
Gemeenschap gerichte acties te doorbreken.

De invloed van de verschillende overheidsmaatregelen voor de
afzonderlijke sectoren van het economisch leven laat zich niet
nauwkeurig vaststellen. In bovenstaande gedachten zijn evenwel
voldoende aanknopingspunten te vinden voor een onderzoek naar
de konsekwenties van het overheidsbeleid op een gemeenschap-
pelijke markt.

§ 5. De arbeidsuerdeling op de gemeenschappelijke markt

In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen nationale

arbeidsverdeling enerzijds, en internationale arbeidsverdeling
anderzijds. Dit onderscheid is voor een gemeenschappelijke markt
van belang, omdat voor zover geen volledige integratie is bereikt,
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zowel elementen zijn terug te vinden van een arbeidsverdeling
zoals deze zich op een nationale markt afspeelt, als elementen
van een internationale arbeidsverdeling.

HARROD 1 geeft een drietal factoren aan, welke het internationale
ruilverkeer onderscheidt van het nationale.

Allereers/,telt HARROD,  dat de arbeid meer mobiel As tussen
de verschillende delen van een nationale volkshuishouding dan
tussen de verschillende landen. Hieruit volgt, aldus deze schrijver,
dat de levensstandaard in de afzonderlijke landen onderlinge ver-
schillen vertoont, welke het internationale ruilverkeer onder-
scheiden van het nationale ruilverkeer.

In de tweede plaats, en dit argument is sterker, wordt het
industriele en politieke klimaat nationaal begrensd. De inwoners
van een land zijn onderhevig aan dezelfde belastingen, dezelfde

bepalingen op het gebied van gezondheid, sociale verzekeringen,
opleiding, bedrijfsorganisatie, dezelfde politiek betreffende vervoer
en publieke diensten, dezelfde wetten met betrekking tot econo-
mische mededinging en het loonstelsel, dezelfde handelscode. De
interne handel vindt dus plaats tussen producenten, die genieten
van gelijke overheidsvoorzieningen, daarentegen de internationale
handel geschiedt tussen producenten, die door de overheid ver-
schillend worden behandeld.

In de derde plaats geeft HARRoD als onderscheidende factor

aan  het · betalingsverkeer:   „the  fact  that each national currency
is controlled by its own government and central bank has special
significance for international economies".

Bij OHLIN is het onderscheid tussen nationale en internationale
handel minder groot. OHLIN spreekt bij voorkeur van „inter-
regional trade". De internationale handel wordt gezien als een
speciaal geval van de interregionale handel, waarbij de tendens
naar gelijke prijzen voor de productiefactoren minder opgaat. 2

„The difference in quality between productive factors in different
countries, the possibility of using entirely different technical
processes, the economies of large-scale production and differences
in economic stability and taxation not only blur the outlines of the
previous analysis, but make it uncertain to what extent inter-
national trade as a whole actually tends to equalise factor prices". 3

Bij een gemeenschappelijke markt, zoals deze in de Europese
Economische Gemeenschap vorm heeft gekregen, hebben wij te
maken met een aantal deelmarkten, die ieder een gedeelte van

1 R. F. HARROD: International Economics, blz. 6 e.v.
2 Vgl· hetgeen hierover is gezegd bij het Personenverkeer.
3 B.  HLIN: Interregional and International Trade.
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hun eigen aspect en structuur behouden. De markt is in zoverre
gemeenschappelijk, dat na afloop van de overgangsperiode een
vrij verkeer mogelijk is van goederen, diensten, personen en kapitaal.
De grootste obstakels, die internationale arbeidsverdeling in de
weg staan, zijn dan opgeruimd. Verder zal er op bepaalde terreinen,
zoals  op' het gebied  van de concurrentie, de landbouw, het trans-
port en de handelspolitiek, een gemeenschappelijke politiek worden
gevoerd, of een coordinatie en harmonisatie van de nationale
politiek. In zoverre wordt dus een gemeenschappelijke structuur
aan de Europese markt gegeven en zal de arbeidsverdeling dezelfde
kenmerken en problemen met zich medebrengen als een nationale
markt. In andere woorden, ook op d€ gemeenschappelijke markt
is een positieve actie nodig om een zo rationeel mogelijk gebruikvan de productiebronnen te bewerkstelligen. Dit houdt in een
gemeenschappelijke welvaartspolitiek, mede gericht  op het elimi-
neren van concurrentievervalsingen en het bevorderen van de
arbeidsverdeling. Dit gemeenschappelijk beleid 1 zal een uniform
stempel drukken op de marktverhoudingen in de gemeen-
schap.

De gemeenschappelijke markt, vastgelegd in de E.E.G., onlvat
echter ook het aspect van de internationale arbeidsverdeling. De
integratie wordt slechts ten dele nagestreefd. Het vrije verkeer op
de gemeenschappelijke markt vindt ploats tussen nationale ge-
bieden, welke hun eigen specifieke aspecten voor een deel be-
houden. Behalve de concurrentieverstorende effecten, welke ook
op een nationale markt optreden, doen zich op de gemeenschap-
pelijke markt additionele concurrentievervalsingen voor. Nu kanhierbij onderscheid ivorden gemaakt tusseil de overgangsperiode
en de definitieve periode, welke intreedt, wanneer de aanpassings-
effecten zijn uitgewerkt. In de aanvang van het integratieproces,
wanneer de integratie zich nog in beperkte mate heeft voltrokken,
overheerst uiteraard het aspect van de internationale arbeids-
verdeling. Van meer interesse is echter de uiteindelijke situatie
op de gemeenschappelijke markt. Ondanks de werking van de
gemeenschappelijke markt zelf zal de integratie onvolledig blijven,omdat in het E.E.G.-verdrag niet is voorzien in een gemeenschap-
1 Het concurrentieregiem kan worden opgebouwd naar analogie van de be-

staande nationale regelingen. Het object van haar politiek kan echter beperktblijven tot het terrein van de internationale arbeidsverdeling. Het bestaan van
nationale kartels, welke aan de nationale markt een afwijkend karakter geven,voorkomt vorming van een uniforme structuur op de gemeenschappelijke
markt; in dat geval treden naar voren de aspecten van de internationale
arbeidsverdeling tussen verschillende deel-markten met de mogelijkheid van
distorsies in de concurrentieverhoudingen.
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pelijke economische politiek. Elke nationale markt bewaart zijn
eigen aspect, dat o.m. berust op een nationaal monetair stelsel,
een nationale fiscale en budgetpolitiek, een eigen economische en
sociale politiek, kortom, een specifieke marktstructuur door de
nationaal economische politiek getypeerd.

§ 6. Het distorsieuraagstuk
Het gedeeltelijk instandhouden van de nationale marktstructuur
doet het probleem van de distorsie 1 ontstaan, d.w.z. een verstoring
van de concurrentie, verSoriaSkt door nationale verschillen in
de fundamenteel economische instellingen, zoals het prijzenstelsel
en de economische leiding.

De vraag doet zich voor, welke landelijke verschillen verstoren
nu de concurrentie? In feite kan men hier twee standpunten in-
nemen. Het eerste standpunt gaat ervan uit, dat alle boven-

genoemde verschillen ten  kiem van concurrentievervalsing ' in-
houden en alleen een volkomen integratie een oplossing biedt. Het
andere standpunt acht deze landelijke verschillen niet van essen-
tieel belang voor het functioneren van de gemeenschappelijke
Inarkt.

Als iemand, die dicht bij het eerste standpunt staat, kan MEADE
worden aangemerkt. Ind n men wil geraken tot een maximalisatie
van de productie en een optimalisatie van de handel, dan is
volgens MEADE noodzakelijk, dat de marktprijzen in overeen-
stemming zijn met de productiekosten van elk product en tevens
overeenstemmen  met het grensnut voor de consument in elk land.
Zoals hiervoor werd uiteengezet, zijn voor de handel niet de
absolute kostenverschillen bepalend, maar daarentegen de relatieve
kostenverschillen. Anders gezegd, indien de belastinggelden gelijk-
matig over alle'productiekrachten zijn verdeeld, is het uit het oog-
punt van een internationale arbeidsverdeling niet van belang, of
er landelijk gezien verschillen in belastingdruk bestaan, mits deze
belastingen gelijkmatig zijn gelegd op alle producten of dienst-
verleningen of op alle inkomens. De belastingen zijn dan te be-
schouwen als kosten, welke de overheid het bedrijfsleven in rekening
brengt voor haar werkzaamheid. Een belangrijke voorwaarde

1 Het begrip distorsie in het rapport SPAAK wijkt enigszins af van de hier
gegeven omschrijving. Distorsie volgens het rapport SPAAK treedt op, indien
een bepaalde industrie of een bepaalde bedrijfstak „se trouve plus ou moins

charg6e que la moyenne de 1'6conomie oft elle est plac&". De overheids-
subsidies en openlijke discriminaties worden afzonderlijk besproken. Ook in
het E.E.G.-verdrag worden zij apart behandeld.



200 DE CONCURRENTIE

vloeit hieruit voort, n.1., dat de extra voordelen, welke bepaalde
producenten door deze overheidszorg ten deel vallen, hun ook
afzonderlijk in rekening worden gebracht, willen de principes van
de maximalisatie van de productie en de optimalisatie van de
handel hun gelding bewaren.

In de) practijk gaan bovenstaande veronderstellingen niet op.
Hier constateren we relatieve landelijke verschillen in belastingdruk
per sector, per prestatie en per bevolkingsgroep, die in geen direct
verband staan met de totale belastingdruk, maar louter een gevolg
zijn van economische en sociaal-ethische overwegingen, die bij de
vaststelling van het complex van belastingmaatregelen hebben
gegolden.

„The logical conclusion from all this analysis is, I fear, inesca-
pable,  even if it be somewhat distasteful. In commercial policies
which affect particular markets and industries, whether this be
by means of direct state controls or by the less direct methods of
fiscal policy, the union authorities will have to concern themselves
very deeply with what are often considered to be purely domestic
issues  both of economic welfare  and of national defense. Otherwise
the objective of the large integrated market risks frustration". 1

In tegenstelling tot MEADE, die overdracht van ver gaande be-

   voegdheden aan
de gemeenschappelijke organen en coordinatie

van politiek nodig acht om concurrentievervalsing te voorkomen,
staat de opvatting welke in het E.E.G.-verdrag is vastgelegd. Men

,   kan stellen, dat hA verdrag onderscheid maakt tussen steunmaat-
regelen van de staten, d.w.z. rechtstreekse interventie van de staten
ten einde bepaalde streken of producties te begunstigen en distorsies
in engere zin. De steunmaatregelen van de staten behoren met de
kartelpolitiek en de dumping tot het terrein van de mededinging,
waarvoor stringente regels in het verdrag zijn opgenoruen. De
mogelijkheid, dat hier concurrentievervalsingen optreden, wordt
dus in het verdrag erkend. In zoverre lopen de standpunten van
MEADE en de opstellers van het verdrag nog parallel, hoewel met
betrekking tot de steunmaatregelen het verdrag een gematigder
houding aanneemt. (Zie Hoofdstuk IV C, § 1.)

Wat de distorsies betreft, maakt het rapport Spaak onderscheid
tussen algemene en bizondere distorsies. Algemene distorsies
worden veroorzaakt door verschillen in hoogte der lasten, welke
op de nationale economieen drukken en welke voortvloeien uit de
sociale zekerheid en de omvang der overheidsuitgaven. Deze ver-
schillen in het algemene kostenniveau vinden hun uitdrukking in
1 MEADE: Problems of Economic Union, blz. 27.
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de wisselkoersverhoudingen en verstoren de concurrentie niet,
indien de wisselkoersen beantwoorden aan evenwichtige betalings-
balansen.

Het probleem ligt in feite bij de bizondere distorsies, welke zich
voordoen, indien een bepaalde industrie of een bepaalde bedrij fstak
meer of minder is belast dan de gemiddelde druk op de elonomie,
waarin zij zich bevindt. Deze bizondere distorsies kunnen volgens
het Rapport o.a. worden veroorzaakt door verschillen:
a. in het stelsel van directe en indirecte belastingen;
b. in financieringssystemen van de sociale verzekering;
c. in zekere prijsreglementeringen;
d. in arbeidsvoorwaarden, zoals de verhouding mannen- en

vrouwenlonen, arbeidsduur en betaalde vacantie;
e.  in  credietpolitiek.
Hoewel dus het rapport Spaak het probleem van de distorsies
behandelt, worden de distorsies niet van een dermate belang geacht,
dat alvorens of tijdens de instelling van de gemeenschappelijke
markt een definitieve oplossing van het probleem wordt verschaft.
Enerzijds wordt verondersteld, dat de gemeenschappelijke markt
uit zichzelf een zekere harmonisatie van de nationale wetgeving
zal bevorderen. „La tendance spontande i l'harmonisation des
systames sociaux et des niveaux de salaire" wordt versterkt, terwijl
de activiteiten van de werknemers zijn gericht op „un alignement
dans les conditions de travail". 1 Anderzijds wordt in het verdrag
slechts volstaan met een procedure, welke aangeeft, hoe in voor-
komende gevallen van distorsies een oplossing kan worden bereikt.

Het verdrag neemt    hier    dus een afwachtende houding    aan:
werkelijk ernstige distorsies, welke mochten bestaan, zullen tijdens
het functioneren van de gemeenschappelijke markt wel aan de dag
treden. In dit verband zal moeten worden bezien, of het verdrag
voldoende mogelijkheid schept de voorkomende distorsies op een
effectieve wijze op te heffen (dit prgbleem zal later worden be-
handeld in Hoofdstuk IV C, § 2). De vraag die hier aan de orde is
luidt, of de gemeenschappelijke markt op een economisch be-
vredigende manier zal functioneren en of niet een groot aantal
klachten mag worden verwacht over distorsies, die zich zullen
manifesteren.

Alvorens hierop een antwoord te geven, dienen twee punten
voor ogen te worden gehouden. In de eerste plaats dient duidelijk

1 RaPPort SpAAK; blz. 65.
Terecht rijst hier enige twijfel aan het automatisch proces van de harmoni-
satie; men vergelijke b.v. de verschillen in arbeidsvoorwaarden in de
Verenigde Staten of tussen Noord- en Zuid-Italia.
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vast te staan, wat distorsies zijn, zodat de opheffing der verschillen
kan worden beperkt  tot de werkelijk de concurrentie verstorende
elementen. In de tweede plaats dient te worden uitgemaakt, welke
van de distorsies relevant zijn voor het goed functioneren van de
gemeenschappelijke markt.

De iriternationale arbeidsverdeling heeft haar nuttig effect te
danken aan de verschillen in de „natuurlijke" productie-omstandig-
heden. Deze kunnen bestaan in verschil in klimatologische om-
standigheden, in aanwezigheid van bodemrijkdommen, in ligging
en transportmogelijkheid en verder in cultuur- en beschavingspeil
van de arbeidende bevolking. Het zijn deze factoren, die de rela-
tieve'opbrengst van grond, arbeid en kapitaal bepalen. De wetten
van de arbeidsverdeling gebaseerd op de comparatieve kosten-
verhoudingen verliezen hun optimaal resultaat, indien door de
overheidsleiding, institudonele factoren of monopolistische markt-
posities #le prijs- en kostenrelaties worden verstoord, of m.a.w. de
werking van de „natuurlijke concurrentievoorwaarhen" door
kunstmatige factoren wordt opgeheven of wordt misvormd. In een
dergelijke toestand zullen de marktprijzen geboden aan de produ-
cent niet overeenstemmen met de marginale kosten van het
product, noch zullen de prijzen welke de consumenten in rekening
worden gebracht corresponderen met de grensnutverhoudingen
der goederen. Nu is het niet zo, dat uit nationale verschillen in de
fundamentele economische instellingen van de economie auto-
matisch distorsies voortvloeien.

Zoals reeds vroeger is geconstateerd leveren b.v. algemene niveau-
verschillen in reeel arbeidsloon geen distorsies op. Uit voorlopige
studies over het reele arbeidsloon in de K.S.G.-landen verkrijgt men
de indruk, dat de reele loonverschillen tussen de K.S.G.-landen
niet groter zijn dan regionale verschillen binnen een nationale
economie. Overigens leert de ervaring in Benelux opgedaan, dat
de betekenis van niveau-verschillen niet te hoog moet worden aan-

  1   geslagen. Het rapport Spaak acht eveneens een gelijktrekking 1
y   van de beloning der productie-factoren geen vereiste, welke aan de
   instelling van de gemeenschappelijke markt vooraf gaat. De op-

/  \  heffing van de verschillen zou jdist distorsies uitlokken, omdat de
hieruit voortvloeiende loonstijging, voor zover ze de arbeids-
productiviteit te boven gaat, een tekort aan werkgelegenheid in
bepaalde streken zou medebrengen, waardoor de vestiging van
industrieen in die gebieden ten onrechte wordt afgeweerd en het
arbeidsoverschot zich genoodzaakt zal zien elders werk te zoeken.

1  Zie hetgeen hierover is geschreven in Hoofdstuk III C; biz. 157, e.v.
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Dereeleloonvezijnjuist de basis van de arbeidsspecialisatie
en lokken deze in zekere zin uit.

Wat de distorsies voortvloeiende uit de verschillen in de afl
zonderlijke arbeidsvoorwaarden betreft, hier aarzelt het rapport
Spaak stelling te nemen. Zelfs indien de bestaande verschillen geen
distorsies zouden opleveren, dan kouden de regeringen volgens het
Rapport 1 zich speciaal moeten inspannen  om een geleidelijke
harrnonisatie  van de systemen te bereiken met betrekking  tot:
1. de beloningen van mannen- en vrouwenarbeid;
2. de werktijd en het overwerktarief;
3. het aantal betaalde vacantiedagen.
In het verfl g, waarin gfen algemene harmonisatie van de
lonen en arbeidsvoorwaarden is vqbtle-IEgd zijn-welve lichtingen
opgenomen over 5cnitaandefnten  1  en 2 2.  METi-mag deze ver-
plichtingen in de eerste plaats zien als eef concessie aan Frankrijk.
De vraag in hoeverre uit de bestaande verschillen werkelijke
distorsies k'unnen voortvloeien blijft te beantwoorden over. Kunnen
distorsies worden verwacht dan is nog een tweede vraag welke
richtlijn  voor de harmonisatie moet gelden: de arbeidsproductivi-
teit, het hoogste tarief of de beste sociale voorziening? Economisch
staat de arbeidsproductiviteit voorop, maar hiervan kan ter wille
van sociaal-ethische doeleinden gezamenlijk worden afgeweken.

De  „emial_na-v" in de eerste etappe van vier iaarte verwezen-
lijken lS waarschijnlijk de meest verantwoorde verplichting van
bovengenoemde inspanningen. Het is een bekend feit, dat bepaalde
industrieen in het bizonder gebruik maken van vrouwenarbeid.
Bij ongelijke beloning in bepaalde landen zouden de daar gevestigde
industrieen een voorsprong verkrijgen boven de industrieen in
landen waar met „equal pay" wordt gewerkt. Bovendien liggen
in vele beroepen de arbeidsprestaties van de vrouwen veelal op
een gelijk niveau met de mannen, zodat het optrekken van de
vrouwenlonen niet geheel ongemotiveerd voorkomt.

De harmonisatie van de arbeidsduur komt mij niet gegrond voor.
Ook al wordt de arbeidsduur bepaald door wettelijke voorschriften,
daarmede is nog niets gezegd van eventuele distorsies. Wordt er
in een land langer gewerkt dad in een ander land, dan zal de
extra arbeid in dat land worden vergoed met de opbrengst van deze
extra arbeid, omdat het reele loon tendeert gelijk te zijn aan de
grensopbrengst van de arbeid. De in het verdrag opgenomen vcr-
plichting boven de 40-urige werkweek 25 % overwerktarief te
1  Zie het Rapport SPAAK; blz. 65.
2  Zie voor een meet· volledige beschrijving van de sociale politiek in de E.E.G.

Hoofdstuk V § 6.
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betalen is door Frankrijk niet bedoeld als een werktijdverkorting,
maar alleen als een bijdrage ter overbrugging van de verschillen
in nominale loonniveaus. Voor Nederland betekent deze maatregel
een loonsverhoging van 4 % in 4 jaar te verwezenlijken.

ANDRE PHILIP verdedigt de harmonisatie van het overwerk-
tarief. 1 kij brengt naar voren dat bij wisselende vraag naar arbeid
de benodigde additionele arbeid tegen verschillende overwerk-
tarieven wordt aangetrokken, zodat in twee landen de kostprijs
van een product niet op gelijke wijze wordt beinvloed. In deze
redenering zijn het aanbod van arbeidskrachten, welke afhangt
van de voorkeur tussen arbeid en vrije tijd, alsmede van de arbeids-
productiviteit buiten beschouwing gelaten. Blijve d overwerk duidt
op een arbeidstekort of een- te laag loonniveau. De functie van het
overwerktarief kan worden bezien als het overwinnen van een toe-
nemende weerstand tegen overuren na een normale werkweek.
Het evenwicht op de arbeidsmarkt wordt hervonden, indien de
beloning is afgestemd op de arbeidsproductiviteit. Het is nietjuist,
ZOalS PHILIP doet, op grond van kostprijsverschillen tot harmonisatie
te concluderen. Verschillen in overwerktarief zijn in de eerste
plaats toe te schrijven aan afwijkende marktverhoudingen, welke
juist voorwaarden zijn voor specialisatie.

Beide maatregelen, zowel de „equal pay" als de verkorting
van de officiele werktijd zijn door Franse regering verlangd ter
overbrugging van algemene niveau-verschillen, welke hun uit-
drukking moeten vinden in de wisselkoersen: Whar Frankrijk t.a.v.
het evenwicht op de betalingsbalans nitt moeilijkheden te kampen
heeft, kunnen de maatregelen geen andere bedoeling hebben dan
een optrekken van het binnenlands prijs- en loonpeil van de
overige deelnemende landen aan het Franse niveau.

De mogelijkheid van distorsies op sociaal terrein zou zich
kunnen voordoen ten aanzien van de sociale verzekeringen. Hier
zijn twee systemen denkbaar. Volgens het eerste systeem worden de
uitkeringen verricht uit de Staatskas en dus omgeslagen over de
belastingbetalers; het tweede systeem voorziet in een premie-
heffing over de verloonde bedragen. Met de beoordeling van de
mogelijkheid tot distorsies moet men uiterst voorzichtig zijn. 2
Distorsies zouden zich kunnen voordoen, indien het eerste systeem
ten gunste werkt van de arbeidsintensieve productie, het tweede
ten nadele van deze categorie. Financiering door premieheffing
zal evenwel gepaard gaan met lagere lonen, zodat het distorsie

1    A. PHILIP: Aspects sociaux  de la coopdration 6conomique europ6enne, Revue
international du Travail, september 1957.

1  Men vergelijke het I.L.0.-rapport, blz. 69.
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effect in elk geval moeilijk is aan te tonen. Overigens speelt dit
probleem geen rol voor de landen van de E.E.G. omdat er geen
principiele verschillen bestaan bij de financiering der sociale
verzekeringen.

Bij de totale beloning van arbeid is de wijze waarop het arbeids-
loon tot uitkering wordt gebracht van ondergeschikt belang. Hier
storen  niet de verschillen in landelijke voorkeur voor.hoog  loon  en
geringe sociale zekerheid, of omgekeerd, een- -TRiig loon en uit-
gebreide sociale voorzieningen. Distorsies doen zich eerder vqpr

bij loonnivellering, waardoor de loonvorming. niet korrespondcert
met de grensproductiviteirpercategorie arbeid. maar is afgestemd
.Bp een geffiiadelde gtensproductivjteit. Wordt een categorie onder-
betaaa, bv. de vrouwen, dan zal het aanbod van vrouwelijke
arbeidskrachten op den duur afnemen en ontstaat er een potentieel
vraagoverschot. De industrie, die wel over de relatief goedkope
vrouwelijke arbeidskrachten kan beschikken, verkrijgt een voor-
sprong boven de industrie, waar de vrouwenarbeid wordt betaald
overeenkomstig de grensarbeidsproductiviteit.

Hetgeen hier is gezegd over het aanbod van arbeid, is mutatis
mutandis ook van toepassing op het kapitaal. De invloed van de
overheid op de kapitaal- en geldmarkt is echter doorg ans van
groteft  1}etekenis   voor de concurrentieverhoudingen   dan   dit-  et
geval was bij arbeid. 1 Zolang de monetaire en finaiiEiele politiek
van grotere invi68El zijn op de rentestandaard dan de feitelijke
optirengstverhoudingen van kapitaal, kan worden getwilflir aan
de economliche- Waardf-van een vrij kapitaalverk6er, tenzij eed-
vergaar-de hardibnisatie van het nationale beleid heeft plaats ger
vonden;

Behalve bij de productie speelt zich het distorsieprobleem ook af
bij  afzet. Mijn opvatting wijkt hierin enigermate af van het begrip
distorsie in het rapport Spaak. 2 Daar wordt alleen gesproken van
de relatieve verschillen in productieverhoudingen, waaronder een
industrit of een bedrijfstak werktr-mEr,rlat Nederland de zwaar
alcoholische dranken belast heeft met een hoge verbruiksbelasting,
waaronder ook de wijn valt. Het verbruik van Franse wijn wordt
afgeremd ten gunste van de consumptie van b.v. bier, limonades
en vruchtensappen. Aan een dergelijke handelwijze kunnen twee
aspecten zijn verbonden. Het motief kan zijn gelegen in sociaal-
ethische overwegingen, maar evengoed in een voorkeursbehandeling
1  Zie Hoofdstuk III D.
'  Zie voetnoot blz. 199.
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van de nationale industrie. Een scherpe scheidslijn is evenwel moei-
lijk aan te geven. Het verdrag behelst echter niet een dergelijk

,   f   onderscheid. In artikel 95 is de verplichting opgenomen,. dat geen
41 zodanige binnenlandse belastingen op de producten van de decl-
AI

nemende landen worden geheven, dat daardoor eigen productien
zijdelingl; worden beschermd. Bovendien is in artikel 99 de Com-
missie opdracht gegeven te onderzoekerr op welke wijze de indirecte
belastingen in de deelnemende landen met elkaar in harmonie
kunnen worden gebracht.

De overheidspolitiek en het prijzenstelsel kunnen aan de pro-
ductie een richting geven, welke afwijkt van het „natuurlijke" ver-
bruikspatroon. De sociaal-ethische opvattingen komen dus tot
uitdrukking in de afzetverhoudingen en ook hier bestaat de moge-
lijkheid van distorsie, indien de sociale opvattingen uiteenlopen
bij gebreke van een Europese politiek. Het verdrag spant echter
het paard achter de wagen en veroordeelt ellie fiscale ongelijkheid,
zonder de sociaal-ethische achtergronden in de overwegingen te
betrekken.

Bij de nadere afl)akening van het begrip distorsie is gebleken,
dat,de<opvattingen van het verdrag op bepaalde gebieden te ruim
zijn, op andere gebieden echter, *C beperkt. Ain de hand van
bovenstaande besehouwingen werden de distorsies tot hun juiste
betekenis tel'uggebracht.

Te beantwoorden blijft de tweede vraag, welke hiervoor werd
gesteld, namelijk: welke distorsies zijn relevant voor het goed
functioneren van de gemeenschappelijke markt? Terwijl MEADE
een integratie van de productievoorwaarden nodig achtte, neemt
het verdrag een afwathtende houding aan. Door na te gaan, welke
waarde aan het distorsieprobleem moet worden toegekend, kan
wellicht een sctieprogram worden opgesteld, waarin prioriteit
wordt gegeven aan de nivellering van die verschillen, welke de
grootste nadelen opleveren voor de gemeenschap.

Een poging tot classificatie van de distorsies heeft  EMELSFELDER 1
Ondernomen.  EMELSFELDER acht het vraagstuk van de concur-
rentievervalsing en de distorsies in hun economische betekenis aan-
zienlijk minder belangrijk dan het algemene vraagstuk der invoer-
rechten. Hun effect op de invoer en uitvoer wordt nagegaan als-
mede de mogelijkheid deze effecten te compenseren. Import-
werende specifieke productdiscriminaties zijn als alternatief voor
invoerrechten minder gevaarlijk dan invoerrechten zelf. De distor-

1    a 31.  in De Economist  1956.
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sies, die betrekking hebben op gehele groepen van producten
blijken vaak zovele compenserende effecten in het leven te roepen,
dat zij in hun uiteindelijk welvaartseffect veelal van geringe be--*..

tekenis zullen blijken te zijn.
HOeWel  EMELSFELDER het inzicht in het probleem van de

distorsies heeft vergroot, is ook hij niet tot een bevredigendehaarde-
bepaling kunnen komen. Heteconomisch leven is dermate complex,
dat het moeilijk is een kwantitatieve benadering te geven van de
uitwerking der distorsies. Het feit blijft echter bestaan, dat het
ten_verdwi               ESSies ten goede zal Tomen-55Trde
resuitaten van de arbsiEhverdding.
f-I

De distorsies, welke de concurrentie in een belangrijk gedeelte
der economie bepalen, komen wegens hun wijdere invloed het
eerst in aanmerking te worden geelimineerd. Dit is ook de idee van
het rapport Spaak. De volledige opheffing der distorsies is alleen
mogelijk bii een voli jge integratle der natio/le economiUn.
/1Iden dan is het mogelijk een harmonisatie van denationale
wetgeving door te voeren evenals een aanpassing van de prijs- en
marktstructuur in de (leelnemende landen.

In het verdrag wordt niet in een systematische aanpak van het
distorsie-probleem voorzien. Het is daarom fiiet uitgesleten;*lat
van uit het bed fsleven taI van klachten over distorsies zullen
worden geuit. Bouendien is het gevaar aanwezig, dat bij gebrek
aan een systematische aanpak geen bevredigende oplossing voor
het distorsieprobleem kan worden geboden. De kans bestaat, dat
men streeft naar een compromis, waarbij alleen de concurrentie-
verhoudingen rflevant zijn. De harmonisatie van de wetgevingen
vloeit dan vodrt uit een reeks van casus posities. In dat geval
wordt de natlobate politiek opgeofferd aan de eis van gelijk-
gerichte conciirrentieverhoudingen, zonder dat de doelstellingen
van de sochal-economische politiek door de Gemeenschap als
uitgangspunt van een gemeenschappelijke politiek worden aan-
vaard.

Overigens mag aan een herstel van de concurrentieverhoudingen
geen absolute waarde woriren toegekend. De economisElie leiding
aan het economifche leven vindt zijh laatste oorzaak in ethische
motieven. Het algemeen belang ofhet belang van bepaalde groepen
kan een doelbewuste afwijking van de uit het standpunt van de
arbeidsverdeling gewenste concurrentieverhoudingen rechtvaar-
digen. Integratie betekent echter, dat ook het nationale belang is
ondergeordend aan het gemeenschappelijke belang, maarjuist daar-
door beter tot zijn recht komt. Evenwel brengt dit met zich mede,
dat de nationale invloed op de concurrentieverhoudingen een aan-
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gelegenheid wordt van gemeenschappelijke interesse, maar ook
van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Het opruimen van de distorsies betekent daarom niet het terug-
dringen van een economische ordeningspolitiek, maar het in har-
monie brengen van de nationale politiek met gemeenschappelijke
aanvaK le beginselen, waarover alleen gemeenschappelijke organen
de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Deze gemeenschappelijke
organen dienen in laatste instantie te beslissen over de keuze tussen
evenwichtige concurrentieverhoudingen of afwijkende nationale
voorzieningen ten behoeve van voor de Gerneenschap aanvaardbare
doeleinden. In het volgende hoofdstuk zal nog voldoende gelegen-
heid  bestaan · op de gemeenschappelijke politiek nader terug  te
komen.

Ook zonder integratie doet zich het distorsie-element in de inter-
nationale handel voor. In het handelspolitiek beleid spelen evenwel
de afweermaatr elerk tegen buitenlandse distorsies in het algemeen
slechts een ondergeschikte  rol. De opheffing van de distorsie zou
kunnen worden beziEn  als  van een additionele waarde, waardoor
het economisch resuItaat van integratie zal worden vergroot. Hier-
mede wordt echter geenszins het belang van een zo volledig moge-
lijke opruiming van de distorsies ontkend. De opheffing van de
belemmeringen, die een internationale arbeidsverdeling in de weg
staan, is te meer gewenst, omdat in een douane-unie de deel-
nemende landen in toenemende mate van elkaar afhankelijk worden
en de structuuraanpassingen van het begin af op verantwoorde
economische verhoudingen moeten worden afgestemd, willen de
te brengen offers een maximaal resultaat opleveren. Het opruimen
van  distorsies is bovendien  een eis van doelmatigheid, omdat het de
deelnemende landen slechts in beperkte mate is toegestaan de
nationale economic tegen distorsies te beschermen.

De  oplossing van het probleem' der distorsies  ligt niet in het
bereiken van gelijke, maar in het vinden van verantwoorde con-
currentieverhoudingen, ofmet andere woorden verhoudingen, welke
in het kader van de gemeenschappelijke doelstellingen verantwoord
zijn. Om meer precies te zijn: verantwoord zijn alleen gelijk
gerichte concurrentieverhoudingen, d.w.z., dat de deelnemende

  f landen zoveel mogelijk allddn van de natuurlijke concurrentie-
't verhoudingen afwijken, wanneer dit gezien de economische om-

standigheden noodzakelijk is en onder voorwaarde, dat bij voor-
keur alle landen dit op dezelfde wijze doen, volgens de overeen-
gekomen doelstellingen van de Gemeenschap.

i ;
i'
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B. HET CONCURRENTIEREGIEM OP DE EUROMARKT

§    1.    De  discriminaties
Het concurrentieregiem in de E.E.G. is gebaseerd zowel op een aantal
in het verdrag neergelegde beginselen als op een gemeenschappelijk
concurrentiebeleid. Edn van deze beginselen is het in artikel 7 op-
genomen verbod van „elke discriminatie op grond van nationali
teit". De Raad van Ministers kan-met gekwalificeerde meerderheid
mervoor regelingen treffen. Voor bepaalde gebieden is een nadere
uitwerking reeds in het verdrag opgenomen, b.v. ten aanzien van de
aan- en verkoop door staatsmonopolies (artikel 37); de toepassing
van minimumprijzen (artikel  44,   1);  de  nog niet opgeheven  be-
perkingen  op  het vrij verrichten van diensten (artikel  65);   de
binnenlandse voorschriften met betrekking tot de kapitaalmarkt
(artikel 68).  In deze gevallen is discriminatie verboden.

Het discriminatieverbod is op de gehele werkingssfeer van het
verdrag van toepassing, d.w.z. ook de regeringen dienen zich
hieraan te houden. Dit is van betekenis voor de besteding van
overheidsgelden, waarover in sommige landen is bepaald, dat
deze primair in eigen land moeten worden besteed.

In het verdrag wordt geen omschrijving gegeven wat onder dis-
criminatie wordt verstaan. Het rapport SPAAK 1 dat het probleem
van de discriminaties behandelt, geeft bijna de letterlijke tekst
weer van artikel 60 van het K.S.G.-verdrag, waarin verboden zijn
„discriminerende practijken, die op de gemeenschappelijke markt
hel toepassen  door een verkoper van ongelijke voorwaarden  bij  1 1
geliiksoortige transa lies-met name naar gelang van de nationaliteit 1 l
van de kopers, inhouden."

In afwijking van deze omschrijving heeft in het E.E.G.-verdrag de  

   discriminatie

een engere inhoud verkregen en is beperkt tot dis-  
criminerende pract Enop grond van nationaliteit.  Het  is  de
ervaring, opgedaan in de K.S.G.,-die tot deze beperking aanleiding
heeft gegeven. Een absolute uniformiteit in de betalingsvoorwaar-
den is niet in overeenstemrr iRK mete-versc Teidenheid van com,- .-=-

merciele transacties: „de normale commerciele racti ou daar-1
dobr ernstig gehind6rd kunnen worden . 2

Behalve de ervaring in de K.S.G. 3 is er nog een tweede reden, dat
de E.E.G. een soepele houding aanneemt ten aanzien van de dis-
criminaties. Een leverancier zal op de gemeenschappelijke markt
moeilijk discriminerend ten opzichte van zijn afnemers kunnen
1 Rapport SPAAK; blz. 53.
2  Memorie van Toelichting E.E.G., Kamerstuk 4725, NO 3; blz. 39.
3 Zie voor de toepassing van het non-discriminatie beginsel blz. 73, e.v.    '

I4
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blijven optreden, indien zijn afnemers zich kunnen wenden tot
concurrenten. Alleen bij een monopoliepositie heeft de leverancier
of hebben de leveranciers de blijvende mogelijkheid discriminerend
op te treden. Hiervoor is er dan ook in het verdrag een voorziening
opgenomen. Onder resp. de ]1 artej- en monoRoliebealingen is in
artikel 8 d en in artikel 86c het verbod opgenomen tot het toepassen
ten opzichte van handelspaI pers van ongelijke-yoorwaarden bij
gelijEWaardige-Frestaties, hun daarmede nadeel berokkenend-Bij de
matdiTIging. 1Niet elke discriminatie is dus veroordeeld, zoals bii
het kartelverbod in het i.s.G.-verdrag,-maar alleen een ongelijke 11
be -anTIETTng die voor de concurrentieverhoudingemlevant_is· il
Eveneens ten aanzien van het vervoer zijn voor de discriminatie
nadere voorschriften opgenomen. Het is een vervoerondernemer
verboden voor dezelfde verbindingen verschillende vrachtprijzen en
vervoervoorwaarden voor gelijke goederen toe te passen naar gelang
van het land van herkomst of bestemming van de vervoerde waren.
Bij de behandeling van de transportvraagstukken is hierop uit-
voerig ingegaan. Bovengenoemde artikelen zijn dus van ruimere
strekking dan het algemene non-discriminatiebeginsel.

Afgezien van dergelijke kartel- en monopoliepractijken is het
geen verstandige politiek op de gemeenschappelijke markt een
grotere uniformiteit in prijzen en condities te forceren dan die,
welke op de nationale markt onder soortgelijke omstandigheden
voorkomt. Deze gedachte is ook in de E.E.G. tot uitdrukking ge-
komen, waar het discriminatieverbod een beperkte betekenis heeft
gekregen: in feite  valt  uit  art.  7 te concluderen dat alleen discrimi-
natie op grond van niet commerciEIE-overwegingen is verboden.
Evenwel moet hier worden gewezen op het verschil in bevoegd-
heden tussen de Commissie en de nationale regeringen, welke ook
uit anderen hoofde een toezicht op prijzen en condities kunnen
uitoefenen.

De vraag is, of de ondernemingen tot discriminerende practijken
in staat zijn, zonder dat er sprake is van kartels of monopolies. Dit
zal afhangen van de mogelijkheid, die de afnemers hebben zich
tot andere leveranciers te wenden. Deze mogelijkheid is in het
algemeen groot, behalve:
1. in tijden van schaarste;

Gedurende 1956/57 bestond er in de ZeS K.S.G.-landen een
schaarste aan kolen, welke leidde tot import van dure Ameri-
kaanse kolen, waarbij zich het merkwaardige verschijnsel voor-
deed van een aanmerkelijk prijsverschil tussen Europese en
Amerikaanse kolen. Dank zij de bemoeiing van de Hoge Autori-
teit met de distributie van kolen, werd een bevredigende regeling
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van de afzet gevonden. Wie garandeert echter in de E.E.G. de
non-discriminerende verdeling van de afzet van schaarse
goederen ?

2. bij kwaliteitsproducten, d.w.z. indien de productie van de af-
nemer is afgestemd op de aankoop van specifieke grondstoffen
of halffabrikaten. In de chemische industrie worden vt.le half-
fabrikaten alleen geruild, zodat in zo'n situatie de mogelijkheden
voor discriminerende practijken zeker voorhanden zijn, ofschoon
cen oordeel hier moeilijk is uit te spreken.

§ 2. Dumping
Artikel 91 wijkt af van hetgeen in het rapport SPAAK omtrent
dumping werd gesteld. In geval van dumping tijdens de overgangs-
periode is het niet de staat, welke zelfstandig conform de regels
van het G.A.T.T. anti-dumpingsmaatregelen vaststelt, maar doet de
Commissie op verzoek van de belanghebbende aanbevelingen aan
hem of hen,  die zich aan deze practijken schuldig maken om daar-
aan een einde te maken. Ingeval deze practijken voortduren,
machtigt de Commissie het benadeelde land tot het nemen van    1
tegenmaatregelen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van    /
toepassing bepaalt. Deze procedure heeft het voordeel, dat wordt f     /
getracht de oorzaak van de concurrentievervalsing weg te nemen,   /
terwijl aan de andere kant wordt voorkomen, dat staten afweer-  V
maatregelen treffen, zonder dat van werkelijke dumping sprake is.  A

De mogelijkheid van dumping door de deelnemende landen op  fj
een gemeenschappelijke markt is echter zeer gering. Dumping kan
alleen worden toegepast, indien de nationale markt beschermd is.
Bij een vrij verkeer kan de aspirant-koper zich wenden tot het
marktgebied, waar de leverancier lager aanbiedt dan op de natio-
nale markt. Alleen bij hoge transportkosten is deze mogelijkheid
uitgesloten.

Ten einde ook in de overgangsperiode dumping tegen te gaan
is bepaald, dat goederen die door een Lid-Staat zijn uitgevoerd
naar de partner-landen vrijelijk weer mogen worden ingevoerd in
het land van oorsprong. Onder bepaalde omstandigheden kan dit
een geschikt wapen tegen dumping zijn. „Hoe deze bepaling in-
tussen in de practijk zal werken, indien de dumping-export geschiedt
door een staatsmonopolie, is niet duidelijk; het staatsmonopolie is
immers - als enige koper-importeur - in staat elke wederinvoer
tegen te gaan." 1

Wat de dumping van derde landen op de gemeenschappelijke
1 Rapport van de Vier Verbonden van Werkgevers in Nederland betreffende

de Gemeenschappelijke Markt en Euratom.
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markt betreft, dit wordt een gemeenschappelijke aangelegenheid,
welke thuishoort bij de gemeenschappelijke handelspolitiek en zijn
vorm vindt in de bepalingen van het G.A.T.T.

§ 3. De kartelbepalingen

Deze zijn in het verdrag vastgelegd in de artikelen 85-90. Om
de zin van deze artikelen te begrijpen moet onderscheid worden
gemaakt tussen drie systemen van karteltoezicht. 1
1. Kartelcontrole door de rechter met betrekking tot degenen,

die door onrechtvaardig optreden van het kartel rechtstreeks
zijn benadeeld.
In dit systeem (toegepast door Zwitserland) ontbreekt eigenlijk
een specifieke kartelwetgeving, Jelke de overheid de mogelijk-
heid dient te verschaffen ten aanzien van het economisch proces
en de prijsvorming regelend op te treden.

2. De verbodswetgeving.
In dit stelsel worden, in wettelijke bepalingen omschreven,
kartelpractijken verboden en het toezicht op de naleving van
deze bepalingen toevertrouwd aan de strafrechter. Dit systeem
wordt toegepast door de Verenigde Staten en in de K.S.G.

,J             (artikel 65), terwijl  ook de Duitse kartelwet  door deze gedachte

-kt is geInspireerd. Het bezwaar van dit systeem is, dat alle onder-
nemersafspraken over 66n kam worden geschoren. In de practijk

 kan de verbodswetgeving nooit volledig worden teSESpast,
¥naar-ziln-ut[zonenngsregelingen-211!nisbaar.

3. De misbruikrvetgeving.
Dit stelsel berust op de toelaatbaarheid van mededingings-
regelingen met mogelijkheid van ingrijpen bij misbruik. Deze
idee ligt ten grondslag aan de Nederlandse Wet op de econo-

-
mische mededinging. Dit stelsel maakt het mogelijk-r-ekenl-E-gte
houden met het feit, dat de mededingingsverhoudingen in de
verschillende sectoren van het economisch leven in Europa zeer

uiteen kunnen lopen. Aangepast aan de specifieke bedrijfs-

'/ verhoudingen  kan  met een zekere soepelheid het kartelbeleid
worden gevolgd, dat, passende in het kaler-vmt de doelstellingen

A ir       van het verdrag, nu eens het karakter kan dragen van het voor-
komen van een teveel aan binding, dan weer zal trachten een
tekort aan binding aan te vullen. Het bezwaar tegen dit systeem ·
is het gejgskaan rechtszekerheid.

--.-.*.0.-
1 Zie o.a. Memorie van Antwoord met betrekking tot de Wet economische

mededinging (Kamerstuk  3295).
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Het verdra wek  de indruk uit te gaan van een algemeen kartelver-
bod   (artikel  H,Tid 1) , waarop echter onder bepaalde voorwaarden
uitzonderingen kunnen worden verleend  (art.  85,  lid 3). Verboden
zijn alle overeenkorpsten tussen ondernemingen, alle besluiten van
ondernemersverenigingen en alle onderlinge afgestemde feitelijke
gedragingen, welke de handel tussen de Lid-Staten apgunstig
kunnen beinvloRren en ertoe strekken or tengevolge hebben, dat
de  mededingingGinnen de gemeenschappelijke markt wordt ver-
hinderd, beperkt of vervalst. Ten einde de positie van de Europese
organen te versterken, welke overigens steeds tot optreden bevoegd

zijn, worden als voorbeeld in artikel 85 enkele kartelpractijken op-
gesomd, die potentieel een gevaar voor de concurrentie inhouden:
a.   het  rechtstreeks of zijdelings bepalen  van  de aan- of'verkoop-

PlijEP of van andere contractuele voorwaarden;
b. het beperken of controleren van de productie, de afzet, de

technische ontwikkeling of de investeringen;                 1
c.  het verdelen van de markten -ofvan de voorzieningsbronnen;
d. het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke &

voorwaarden-bij_gsliikwaardige prfstaties, hun daarmede nadeel
berokkenend bij de mededinging;

c. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van
de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende
prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik
geen verband houden met het onderwerp van deze overeen-
komsten.

Het derde lid van artikel 85 houdt echter in, dat bovengenoemde
bepalingen buiten toepassing kunnen worden verklaard ingeval de

11

gedragingen de Prodll£lie, distributie of economische vociruitgrang 11
ten goede komen, mits ook de gebfyikers hierIn-eenaandeel hebben. 11

De kartelbepalingen van het verdrag geven niet meer aan dan
een  kade-r,  dat-draks  nog  nEEler moet worden uitgewerkt in-een    p ·· -
karTEIregiem, waartoe de Commissie aan de Raad voorstellen doet.
De nadere verordeningen en richtlijnen betreffen o.m. de uit-
zonderingen   op het kartelverbod; de sancties, het toezicht   en   de

controle; de taak van de Commissie eniETHof vanJustitie; de
verhouding na tionale wetgevingen de verdragsbepalingen.

Er bestaat niettemin verschil van opvatting, over het systeem in
het verdrag. 3-aar hot oordeel van de Nederlandse Regering is in de

.  E.E.G. geen keuze gemaakt tussen een kartelverbod en een misbruif-     
Il w€IEEPing  en z,n beide stelsels  in het verdrag terug  te  vindrri. 11

De-TWee  1106Iakenmerken  van  een verbodswetgeving zijn volgens
de Regering, 1 dat de normen ten aanzien van mededingings-
1  Vgl. Memorie van Antwoord E.E.G., Kamerstuk 4725; blz. 31.
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beperkingen volledig der de wetgeverzijnvastgelegd en dat het
toezicht oirae naleving van deze normen is toevgtrouwd aan de
st';STrechter. Het verdrag geeft hierover geen uitsluitsel op grond
waarvan men de bepalingen kan kwalificeren als een kartelverbod.

Zijn echter deze „hoofdkenmerken" niet eerder van bijkomstige
aard? Hioofdzaak is, dat in art. 85, lid 1  sprake is van een algemeen
kartelverbod. Het standpunt, dat hiervan uitgaat zou alleen moeten
worden prijsgegeven, indien in de uitvoeringsvoorschriften zou
worden vastgelegd,  „dat al die overeenkomsten of besluiten, welke
niet tot nietigverklaring door de Commissie bij de rechter zijn
voorgedragen, buiten het verbod vallen. Zulks moge een rigoureuze
uitvoeringsmaatregel schijnen, doch het lijkt de aangewezen
methode om een tekstuele verbodsbepaling, indien gewenst, om te
vormen  tot een misbruik-wetgeving". 1

Of een dergelijke mogelijkheid een realistische veronderstelling is,
moet worden betwijfeld. Veel eerder zal een omkering van de
bewijslast naar de Europese organen alleen geschieden „ten aan-
zien van categorieen van kartels, welke in het algemeen van nut
kunnen worden geoordeeld". 2 In een dergelijke situatie blijft
echter het kartelverbod in principe gehandhaafd.

De vraag in hoeverre het kartelverbod kan worden verzacht en
in hoeverre elementen van misbruik-wetgeving alsnog in de regels
voor de concurrentie kunnen worden geintroduceerd is voorbarig.
Hier zal de uitwerking van het kartelregiem moeten worden af-
gewacht. De volgende punten zijn hierbij te overwegen:

11 . I

1°  Terugkeer tot volledige concurrentie is in de meeste gevallen
een  onmo-EIFEITER.  Een dergelijke poging  is tot mistukking -ge-
doem- en houdt geen rekening met de werkelijkheid, die een grote
verscheidenheid van concurrentieverhoudingen vertoont, varierend
van 66n tot grote aantallen vragers en aanbieders en waarbij het

r,p,      vv, product in directe of verwijderde concurrentieverhouding staat tot
,">I'4 soortgelijke goederen. Een kartelverbod, dat geinspireerd is op het

141 terugbrengen van de economische verhoudingen tot de klassieke
marktvorm van volledige concurrentie miskent deze bonte ver-
scheidenheid van marktvormen. In de werkelijkheid blijkt dan ook,
dat in het ene geval er een tekort aan concurrentie is, in het andere
een teveel. Een absoluut kartelverbod is in de practijk nooit volledig
uitvoerbaar gemeken. Er zullen 61 een groot aanst.uitzonde rinErs-
posures moeten worden geschapen,  6f de gemeenschappelijke

1 A. J. M. WEEBERs: Kartelcontr6le op de Europese Gemeenschappelijke
Markt: Naamloze Vennootschap, Jrg. 35, No. 6, sept. '57.

2  P.  ERLOREN VAN THEMAAT.' De Kartelpolitiek in de Europese Economische
Gemeenschap, Sociaal-Economische Wetgeving,Jrg. 5, No. 7/8,juli/aug. '57.



HET CONCURRENTIEREGIEM 215

organen zullen zelf een actief beleid moeten voeren ten einde te
voorkomen, dat het spel van vrije krachten op de markt de doel-
stellingen van de Gemeenschap in gevaar brengt.

Wel zouden in het kartelregiem een aantal kartelpractijken
kunnen worden verboden, waarvan het schadelijk karakter voor
de Gemeenschap bij voorbaat vaststaat, behoudens ontheffing,
indien het tegendeel kan worden bewezen.

2°. De ervaring, ophedaan in de K.S.G., heeft eveneens aange-
toond, dat een vrij stringent kartelverbod niet zonder grote moeiliik-
hfilen doorvGerbaar is. De tekst van artikel 85 van het E.E.G.-
verdrag vertoont grote overeenkomst met artikel 62  van  het
K.S.G.-verdrag. In de E.E.G. is echter toegevoegd aan de omschrijving
van de verboden kartelpractijken: „welke de handel tussen de lid-
staten ongunstig kunnen beinvloeden". Terwiil in de E.,E.G. in
ruime mate kartelpractijken kunnen worden gelegaliseerd, kan de
H.A.  op ·het karlelv-elbod in  de K.s.G. alleen uitzondering verlenen
voor specialisatie-overeenkomsten en voor overeenkomsten tot ge-
meenschapeliike aank p rn verkoop. mits deze overeenkomsten
naoazakelijk zijn voor het bereiken van een duidelijke verbetering
van productie of afzet en de concurrentie niet meer dan nodig
wordt uitgeschakeld.

In zijn opzet gaat het K.S.G.-verdBg-uit-van een kartelverbod,
in de practijk evenwel heefdle H.A. een soepel standpunt ingenomen.
De H.A. erkendede taak van de bestaande organisaties en afspraken
en ging niet tot het verbieden van de kartels over, nadat door
onderhandelingen een bevredigende oplossing werd verkregen,
welke enerzijds in overeenstemming was met de bepalingen van het
verdrag, anderzijds het functioneren van de kolen- en staalmarkt
nietin gevaar braclit. Hierbij werd van de in het verdrag ReschaR£n--
uitzonderingsmogeliikheTen- betreMEnde de overeenkomsten  tot li
speciaTI- 1E'en- gezamenlijke  aan- en verkoop een rEim_gshalik \\
geliTKKEE;-inEren de H.A. overtu d was van de positieve bildrage
der kartels. Voorts nam zij een lankmoedige houding aan ten
opzichte van onderling samenhangende gedragingen op de markt,
al moet worden toegegeven, dat het moeilijk is uit te maken,
wanneer een zekere uniformiteit van prijzen en condities is toe te
schrijven aan de markt dan wel aan afspraken der bedrijfsgenoten.

3°. De Euroi)ese kartelwetgeving zal dienen te berusten 22-de
nationaaT-IevETiarrechtsbeginselen en- op de geldende nationale
'-.wetten. WEEBEirReeit een vergelukend Onderzoek ingesteld naar

de kartelwetgevingen in Klein-Europa en komt op grond hiervan
tot de conclusie, dat een Europese kartelwetgeving, gezien de
algemeen in de nationale wetgevingen levende geest, het karakter
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zal moeten hebben van een misbruikwetgeving. 1 Een algemeen
verbod van ondernemersovereentomiten en van het gebruik maken
van een economische machtspositie, of van het tot stand brengen
van zulk een positie, is niet in overeenstemming te brengen met de
ter zake in Europa levende denkbeelden.

4°. Indien de voorkeur uitgaat naar de misbruikwetgevin45 zal
A#V> dit misbruik moeten worden getoetst aan bepaaidecriti a. voorii een doelmatige controle op internationale kartels Stelt  EEBERS

behalve de aanwezigheid van een bovennationale kartelwetgeving
en een centraal gevoerd beleid ted aarizien van internationale
kartels een tweede voorwaarde, n.1. een gemeenschappelijke bov -
nAtiQnalc_InaLkiEolitiek· Dit is in zoverrd juist, darHErvoeren van
een marktpolitiek op zich zou kunnen worden gemist, indien ten
minste de beginselen van de bovennationale marktpolitiek vast-
liggen als richtsnoer voor het kartelbeleid. Het verdrag kent slechts
spaarzaam bovennationale bevoegdheden toe aan de Commissie
wat de economische politiek betreftTTioezullen derhalve deorgs;Ten, 1\
die straks met de uitvoering van de kartelwetgeving worden belast
(Commissie en Hof), de kartelcontrole kunnen inpassen in het
kader van een bovennationale marktpolitiek? Hoewel het verdrag
geen gemeenschappelijke economische politiek in het vooruitzicht
stelt, zijn er misschien in de algemene grondbeginselen en doel-
stellingen van het verdrag enige criteria te vinden om de kartel-
practijken aan te toetsen. 2 In het nog op te stellen kartelregiern
zal hieraan de nodige aandacht moeten worden gegeven.

  door een benadeelde partij moeilijker zijn dan bij verbodswet-
5°. Bij een misbruikwetgeving zal de civielrechtelijke procedure

  geving. In het eerste geval zal de klager moeten aantonen, dat de
uitvoerende instantie ten onrechte heeft nagelaten tegen het ver-
meende misbruik op le treden. Bij een verbodswetgeving, waar de
uitvoerende instantie vefantwoordelijk is voor het verlenen van
uitzonderingen, zal in een dergelijke situatie door die uitvoerende
instantie moeten worden bewezen, dat haar handelen gerecht-
vaardigd was. 3 De verbodswetgeving biedt hier meer waarborgen
voor de benadeelde partij.

Daar staat tegenover dat de positie van het kartel bij verbods-
wetgeving wordt miskend. Dit systeem stelt het kartel bii voorbaat-
in het ongelijk, tenzij kan worden aangetoond, dat de gunstige
werking van de gemaakte afspraken de toelaatbaarheid recht-
vaardigt. Het gunstig effect van de samenwerking is in vele om-
1  A. J· M. WEEBERs: Controle op Internationale Kartels; blz.  168.
2  Zie de artt. 2 en 3 f van het Verdrag.
3  Zie het reeds eerder aangehaald S.E.R.-verslag; blz. 57.
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standigheden moeilijk aan te tonen. Het is dan ook niet waar-
schijnlijk, dat „uiteindeliik de meeste ondernemers-ftun lotliever
in handen leggen van internationale rechtsprekende colleges dan
vairinternationale - vermdedelilk aan wisselerTHE politieke in-
vloeden onderhevige - beleldsinstantles". 1 Zeker niet als deze
bdIeidsinsta-nties  in  beginsel- ii* TiT=v  de  toelaatbaarlieid  der
mededingingsregelingen en nog afgezien van het feit of het overleg
met deze beleidsinstanties niet een beter perspectief biedt tot over-
eenstemming te komen dan de juridisch gebonden rechtsprekende
colleges.

Het feit, dat bij misbruikwetgeving de controlerende instantie
een grotere soepelheid in haar optreden bezit, heeft ook zijn goede
kanten in verband met de veel kleurige verhoudingen in de werke-
lijkheid. Nu het kartelbeleid in handen zal worden gelegd van
Europese organen, behoeft er minder vrees voor een objectieve en
correcte toepassing van de kartelbepalingen te bestaan dan het
geval zou zijn geweest bij inschakeling van nationale instanties.

De werkingssfeer
De omschrijving van de werkingssfeer is bizonder ruim gesteld.
Elk agreement, elke stilzwijgende afsp-raak valt onder de omschrij-
ving, waarbij voldoenTIFis, dat dehandel--tussen_destaten_kan
worden beinvloed en de afspraak ertoe zal strekken, dat de concur-
ren'tie wordt beperkt of vervalst. De bewoording van het kartel-
verbod is van een alles omvattende aard.

Bij een stelsel van misbruikwetgevingbehoeven tegen deze ruime mu,1,6&,4 J
omschrijving geen overwegende bezwaren te bestaan: de contro-
lerende autoriteiten zijn bevoegd in alle omstandigheden tegen
misbruik op te treden, maar de feitelijke tussenkomst zal beperkt
blijven tot het constateren van misbruik. In geval van een kartel-
verbodswetgeving gaat de omschrijving van de werkingssfeer te ver.
De  mogelljkheden- van een ongunstige beinvloediTig-VaTrdeli-aiiiIEI 
waaruit een beperking van de concurrentie kan voortvloeien, zijn
snel aanwijsbaar, zonder dat in feite de kartelpractijken in strijd
komen met de normen van een kartelpolitiek. Een dergelijke om-
schrijving schept een grote mate van rechtsonzekerheid, ook in de
private sfeer, daar is bepaald, dat de krachtens artikel 85, lid 1
verboden overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig zijn
(lid 2).

Zo is bij voorbeeld niet zeker, of verticale prijsbinding object
van kartelregeling volgens het verdrag uitmaakt.  ERLOREN VAN

1 J. H. DERKsEN: De mededinging in de Euromarkt, Maandschrift Economie
Afl. 1, oktober 1957.
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THE:MAAT 1 is geneigd aan te nemen, dat ook zuiver individuele
verticale prijsbindingsovereenkomsten stellig onder art.-85 vallen,
wanneer 4etinternationaal verhandelde merkarfikelen betreft. Zij
rriken ilan immers delnternatTonale handel tussen de deelnemende
landen, terwijl zij ongetwijfEIa ook de concurrentie beperken
(tussende handelaren). Volstrekte zekerheid verschaffen   de   be-
palingen niet.

De ruimtelijke werkingssfeer van de Europese kartelcontrole is
  beperkt tot practiiken, weje de handel tussen de lid-staten kunnen

beinvloeden, -zodat ondernemersovereenkomsten en economEche
maEITIsposities met een louter nationale betekenis laliten de wer-
kingssfeer van de Europese organen blijven. Bij de afbakening van
bevoegdheden tussen de Europese en de nationale kartelcontrole
kan men een enge en een ruimere strekking geven aan de practijken,
welke de handel tussen de lid-staten klinnen beblvloeden.

lA .1,1 A....,-        volgegs  fle  spgs_ollyalfirii   11en alleen die kartelpractijken
,   , .1,»'       onder de werkingssfeer  van het verdrag, welke zich uitstrekken
br- over meer dan 66n nationale markt. Een dergelijke opvatting is

 EEBERS toegedaan. „Onder de werkingssfeer van het verdrag
zoif(len de alve moeten vallen gedragingen van kartels, gericht op
ordening van voor minstens 66n deelnemer vreemde Europese
markten. - 2

Deze afl)akening is juridisch eenvoudig en zal niet gemakkelijk
tot onzekerheid aanleiding geven. Exportkartels, waarbij voor de
afzet binnen de Gemeenschap prijzenen-conaities zijn vastgesteld,
welke niet overeenstemmen met een gezonde concurrentie kunnen
volgens deze interpretatie worden aangepakt. De werkingssfeer
strekt zich volgens deze interpretatie niet uit tot nationale exclusief-
verkeerskartels, waardoor de levering aan of afname van buiten-
landse ondernemers wordt beperkt, alsmede tot prijsregelingen voor
de binnenlandse markt, die de prijsstelling in de Gemeenschap
beinvloeden.

De ruimere opvatting gaat ervan uit, dat een nationaal kartel,
waarvan sprake is indien de deelnemers behoren  tot  het  land  waar-
voor de marktordening is getroffen, ook de handel op indirecte

" .-J>' wijze tussen de Lid-Staten ongunstig kan beinvloeden en als zo-.er, danig onder de Europese kartelcontr6le thuis hoort. Kartels met
een louter nationale betekenis blijven er dus buiten. Toegegeven
wordt, dat geen scherpe juridische lijn kan worden getrokken
tussen nationale kartels van Europese en louter nationale betekenis.
De ru-imELopvattin chept dus juridische onzekerheid. Econo-

-- --I.--
1 Aangehaald artikel in Sociaal-Economische Wetgeving.
2 a.w. blz. 168.
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misch gezien verdient de ruimere opvatting de voorkeur. Het is n.1.
mogelijk, dat nationalekartelafspre en- cen schadelijke werking
hebben op de gemeenschappelijke markt.

Wat de afbakening van de ruimtelijke werkingssfeer „naar
buiten" betreft valt niet uit te maken in hoeverre exportkartels
welke zich met de uitvoer naar derde landen bezig houden onder de

bepalingen van het verdrag vallen. Hetzelfde geldt voor kartels,
waarbij ondernemingen in derde landen zijn aangesloten. Het
aanpakken van deze categorie kartels, indien zij ten minste schade-
lijk zijn voor de Gemeenschap, is maar al te vaak een economische
en juridische puzzle.

Ten slotte is ten aanzien van de werkingssfeer een uitzondering
gemaakt voor de landbouw en, hetgeen uit artikel 75 af te leiden
zou zijn, voor het vervoer. 1 De kartelbepalingen strekken zich
verder uit tot alle sectoren van het bedrijfsleven met inbegrip van
de overheidsbedrijven, uitgezonderd bedrijven van openbaar nut
(art.   90). Deze bepaling trekt de aandacht, omdat hiermede   de
overheidsbedrijven met betrekking tot de concurrentieverhou-
dingen op gelijke voet met de particuliere bedrijven zullen worden
beschouwd.

De uitvoerende instanties
Het verdrag bepaalt in artikel 87, dat de beginselen van de con-
currenticregels binncn drie jaar na de inwerkingtreding van het
verdrag nader EITen moeten worden uitgewerkb waarbij ae
tamrvan de Commissie onderscheidenlijk van het Hof van .Iustitic
wordt vastgesteld. De keuze van de uitvoerende instantie zal mede
aftiangen van de vroag of-men alsnog terGgkeert tot een misbruik-
wetgeving dan wel vasthoudt aan een kartelverbod. Ten einde het
aantal processen voor het Hof te beperken, beveelt het rapport
SPAAK aan, dat de Commissie, eventueel bijgestaan door een kartel-
commissie, een bemiddelende en arbitraire rol speelt. Het rapport
gaat echter uit van de gedachte van-gen kartelvfrbgl. Meer in
overeenstemming met de mis-bruikwetgeving is, dat de Europese
Commissie bevoegd wordt verklaard tot het zelfstandig nemen van
maatregelen tegen kartel- en monopoliepractijken, overeenkomstig
een aantal nader omschreven richtlijnen. Dit zou een actieve markt-
politiek beslist ten goede komen. In ieder geval ziin in de definitieve ,
periode de Europese organen-uitsmite-na bevoegitot kartelcontrgTZ  1 
merfetrekking tot de handel tussenle Lid-Staten. Alleen tijdens de
overgangsfase en tot het tijdstip dat het kartelregismS uitgewerkt6--

1  Zie Memorie van Toelichting; blz. 24.
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beslissen de nationale Reeering£n over (k toelaatbaarheid van 8mededingin,qsregen,qenen het maken van milbruik van_machts- i
positie-6Fire gemeenschappelijke markt.

--

Het inwerkingtreden van de kartelbepalingen
Het verdrag is niet duidelijk over hetgeen er gebeurt na de in-
werkingtreding van de E.E.G. Immers, in artikel 85 is een kartel-
verbod opgenomen, dat alle overeenkgmsten of besljUIEEER
rechtswege nietig verklaart. e-vi:Sagis,-ofna de inwerkingtreding
hieraan-onmiddellijk rechtsgevolgen zijn verbonden, dus voordat
het verbod evenals de uitzonderingen daarop nader zijn uitgewerkt.
Tot dit tijdstip beslissen volgens art. 88 de autoriteiten 1 van de
deelnemende landen over de toelaatbaarliFIEf-van mededingings-
regelingen en over het misbruik makenvan een machtspositie op
de gemeenschappelijke markt, overeenkomstig hun nationale recht
en de in artikel 85, met name lid 3 en in artikel 86 (mer betrekiing
tot economische machtsposities) neergelegde bepalingen. Op de toe-
passing van de in deze artikelen neergelegde beginselen zal door de
Commissie worden toegezien om Europese belangen veilig te stellen.

De Nederlandse Regering meent, dat de opzet en de geschiedenis
van de totstandkoming van de verschillende bepalingen van dit
hoofdstuk een rechtvaardiging vormen van het standpunt, dat de
artikelen 85 en 86 aanvankelijk slechts de betekenis hebben van
richtlijnen voor de staten. Hoewel deze interpretatie logisch mag
scilnen,3nuridiscKetuistheid ervan kan worden aangevochten.
De bewoordingen van art. 85 lid 2 schijnen moeilijk een andere
uitleg toe te laten dan dat zij rechtstreeks bindend zijn voor de
burgers. Valt uit art. 88 het tegendeel te concluderen?

In   het hier reeds aangehaalde artikel van  ERLOREN   VAN
THEMAAT wordt dezelfde opvatting  als  die  van de Regering  ge- k 1
huldigd. Alvorens de internationale procedure en de

internationale   
rechtsregels zijn uitgewerkt zijn art. 85 en 86 nog niet voor recht-_  , 4
streekse toepassing geschikt. In afrZEliting van de uitvoerings-1 I
be#-STingen krachtens @IL..82-is-(gnovergang/e ling geschapen. I  
Dit is geschied in art. 88. Gedurende deze interim-periode moeten    
de bepalingen, waarnaar in  art. 88 wordi verwezen, worden  op-     
gevat als instrucfiER6rmen. Dit betoog wordt

bestreden    door        BRIjNEN en W RTHEIMER, z die tot de conclusie komen, „dat noch  '
1  Oor Nederland de krachtens het Kartelbesluit of de Wet economische mede-

dinging bevoegde autoriteiten. Zie de wet op de uitvoering van het verdrag
tot oprichting van de E.E.G. (Kamerstuk 4778).

2 p. W. L. BRUNEN en H. W. WERTHEIMER: De integratie van de kartel-
bepalingen in het E.E.G.-Verdrpg; Sociaal-Economische Wetgeving,
sept.'57.
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met een beroep op de tekst, noch op de gebleken bedoeling met
zekerheid kan worden aangetoond, welke de rechtstoestand is die
de verdragsluitende partijen bij het van kracht worden van het
verdrag hebben voorzien". Zelfs al ZOU  ERLOREN VAN THEMAAT
gelijk hebben, dan blijft er in zake de rechtspositie van Europese
kartels onzekerheid bestaan ten gevolge van de vrijheid van inter-
pretatie van de instructienormen, die zowel naar de verdragsregels
als de nationale wetgeving verwijzen. Dit blijkt b.v. uit de van de
Nederlandse Regering afwijkende opvattingen in de Bondsrepu-
bliek, waarvan GuNTHER 1 zich tot tolk heeft gemaakt. GUNTHER
is de mening toegedaan, dat de art. 85 en 86 onmiddellijk bii de
inwerkingtredingvanhet. verdrag geTE[i  3;EFEFijgen. De rechts-
toestand in de periode tussen het van kracht worden van het Ver-
drag en van de nadere voorschriften ex art. 87 wordt dus in Duits-
land anders uitgelegd. Vandaar dat de rechtspositie van inter-
nationale overeenkomsten onzeker blijft, zolang de autoriteiten der
zes regeringen niet door bindende interpretaties van de verdrags-
tekst de geldigheid van dergelijke overeenkomsten aan gelijke
normen confronteren.

Een geheel eigen geluid laat  EEBERS horen.  EEBERS onder-
0-                    -scheidt een drietal fasen in het verdrag.

De eerste fase wordt bij de inwerkingtreding van het verdrag
bereikt  door de oprichting van'de „Gemeenschap"  (art.  1).  De
tweede fase, de ,.Overgangsperiode", begint dan te lopen, eerl
periode volgens art. 8 van 12 A 15 jaar, waarbinnen de gemeen-
schappelijke markt geleidelijk tot stand wordt gebracht. Aan het
eind van de overgangsperiode gaat de derde fase in, die van de

GemeenschappETOkrmarkt.:33

Nu verklaren de artt.  85 en 86 de aldaar aangegeven gedragingen   i

  onverenigbaar met de „gemeenschappelijke markt", zodat wordt  
, geconcludeerd, dat deze bepalingen derhalve aan het eind van de   &overgangsperiode in werking treden.

Resumerend worden de volgende opvattingen gehuldigd:

1  E. GUNTHER: „Die Regelung des Wettbewerbs im Vertrag zur Grundung der
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft" in WVirtschaft und Wettbewerb 1957;
blz. 275.
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I                   II                  III

artt. 85 en 86 treden bij inwerkingtreding na uitwerking 1970/73
in werking: van het Verdrag· . kartelregiem

art. 87 uitwerking binnen 3 jaar binnen 3 jaar binnen  1 2  A  15 jaar
kartelregiem

artt. 85, 86 toepas- tot gereedkomen Lot gereedkomen na 1970/73 indien
sing door nationale kartelregiern ex kartelregiem ex ka FEEIFEgiem ex  2

autoriteiten: art. 87 .6. art. 87 art.F-nietgereed
1S

art. 89 toezicht tijdens optreden tijdens optreden tijdens periode
commissie en steun nationale autoriteiten nationale autoriteiten 1958--70/73

aan benadklde
partuen

I = Mening GUNTHER,  ERTHEIMER; II = Mening Nederlandse Regering,
 ERLOREN VAN THEMAAT; III = Mening  EEBERS.

De meest voor de hand liggende oplossing is de onder II aangegeven
opvatting, maar de juistheid van de interpretatie kan worden
betwijfeld. De derde mening kan moeilijk de bedoeling van de
opstellers  van het verdrag zijn geweest. wegens de vertraging  die
hierdoor bij het van kracht worden van het kartelreglem zou
kunnen ontstaan. De verschillende uitwerkingen die in het verdrag
worden voorzien inzake o.a. de landbouw, het transport enz.
treden direct in werking, omdat het steeds de bsdoeling is geweest
de geleidelijke vrijmaking van het verkeer gepaard te doen gaan   P
met de gelijktijdige instelling van gemeenschappelijke regels en
het treffen van voorzieningen.

Van verschillende zijden ook o.a. door  ERTHEIMER zelf, is
naar voren gebracht, dat indien de onder I vermelde opvatting
juist is, dit tot onhoudbare situaties leidt. Door dit systeem wordt
de ondernemer onderworpeg aan nationale autoriteilen  tot oD-_ 1 treden bevoegd volgens beginselen, welke  nof:  niet ziin  vastgglild.       
Deijietigheidsve laping, opgenomen in artikel 85, schept een
grote mate van rechtsonzekerheid voor de bestaande internationale
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kartels. Verzocht is dan ook, 1 dat de deelnemende landen de
interpretatie van de verdragsartikelen nader zullen preciseren.
Zolang het kartelregiem niet nader is uitgewerkt, wordt verlangd,
dat het onderhavige verbod geen onmiddellijk rechtsgevolg zal
hebben voor de ondernemingen op de gemeenschappelijke markt.

Het ontbreken van een positief kartelbeleid
De opstellers van het verdrag zijn eenzijdig van de veronderstelling
uitgegaan, dat de Europese organen alleen de bevoegdheid toekomt
tot herstel van een zekere mate van concurrentie in het economische
leven. Het vrije spel der krachten kan onder bepaalde omstandig-
heden ook leiden tot een teveel aan concurrentie, zelfs tot ruineuze
concurrentie. Indien wordt uitgegaan van een kartelverbod, be-
tekent dit, dat de overhETE[-over de mogelijkheden moet bEEE]IEn
voorschriften voor de concurrentie in bepaalde sectoren van het
economische leven uit te vaardigen. Ook in een stelsel van mis-
bruikwetgeving kan het voorkomen, dat een accoord tussan de
bedrij fsgenoten onbereikbaar   is;   in dat geval   is een aanvullende
dwang van de overheid bij onverantwoorde concurrentiestrijd
noodzakelijk.

Juist door de geleidelijke groei naar Europese verhoudingen
verliezen allerlei instrumenten van nationale of regionale kartel-
politiek hun betekenis. In vele gevallen zal een georganiseerd op-
treden in nationaal verband, hetzij publiekrechtelijk, 2 dan  wel
in de privaatrechtelijke sfeer geen zin hebben zonder de mede-
werking van de betrokken ondernemers in de partnerlanden. Het
zelfde geldt voor een nationaal kartelbeleid. Ook hier zullen de
betekenis en de mogelijkheid bij de geleidelijke verwezenlijking
van de gemeenschappelijke markt afnemen. Prijsvoorschriften als
minimum- en maximumprijzen, regels betreffende de vestiging,
sluiting van een bedrijfstak, het zijn maatregelen welke op een
open markt niet effectief zijn zonder gelijktijdige voorschriften in
de overige deelnemende landen. Logischerwiize.mag_men dan_po-k

1 een geleidelijke groei van nationale naar Euronese kartels ver- A
  wachten  en  zal  ook het accent  bil een Europ-ese kartelcontrole   ll
1 komen-_te

liggen.                              --
Ten opzichte van een dergelijke ontwikkeling neemt echter het

verdrag een vrij negatieve houding in. Beoogd is vrijwel uitsluitend

1 Het Rapport van de Vier Verbonden van Werkgevers in Nederland betref-
fende de Gemeenschappelijke Markt en Euratom.
De Federatie der Industriele Werkgeversverbonden in de zes E.E.G.-landen.
De Europese Liga voor Economische Samenwerking.

2  Vgl. Hoofdstuk VI § 1.

34-3-

/2LE

*
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te voorkomen, dat kartels de doelstellingen van de gemeenschappe-
lijke markt zouden doorkruisen. Een positiefkartelbeleid ontbreekt,
hoewel juist in verband met de te verwachten moeilijkheden van

een samenwerking in ruimer verband, nuttig werkende kartel-
organisaties de steun van de Gemeenschap nodig kunnen hebben,
vooral in tijden van ernstige conjunctuurverstoringen. In dit ver-
band kan worden verwezen naar de samenwerking der bedrijfs-
genoten in de Benelux.

Het verdrag geeft echter geen enkele bevoegdheid tot verbindend-
verklaring of tot het uitvaardigen van concurrentievoorschriften,
met uitzondering van de landbouw en het transport, waar wordt
gestreefd naar een gemeenschappelijke politiek, welke vergaande ,
regelingen kan inhouden betreffende de concurrentieverhoudingen.
Op andere gebieden is er echter een manco aan bevoegdheden,
welke te wijten is aan het gebrek aan gemeenschappelijke markt-
politiek. Dit gebrek zal zich in het bizonder doen gevoelen bij een
eventuele conjunctuuromslag, wanneer de concurrentie in het al-
gemeen fellere vormen aanneemt. Mede bij de opstelling van een
conjunctuurpolitiek zou hieraan wellicht nog nader aandacht
kunnen worden besteed.  Het valt namelijk te betwij felen of louter
een soepeler kartelbeleid, dus zonder in positieve zin steun  te ver-
lenen, voldoende is om in een crisisperiode gezonde concurrentie-
verhoudingen te waarborgen.

§ 4. Economische machtsposities

Het kartelbeleid kan niet zonder meer voorbijgaan aan de toe-
nemende machtsconcentratie van de onderneming. BERLE 1 Wijst
erop, dat de tegenwoordige onderneming meer en meer een
machtspositie inneemt met betrekking tot het economische leven,
een machtspositie, die mede door concern- of kartelvorming wordt
verkregen. Deze machtsontwikkeling heeft twee kanten. Enerzijds
is zij een onafwendbaar gevolg van de economische ontwikkeling
naar productie op grote schaal, specialisatie en marktbeheersing,
waarmede in bepaald opzicht kan worden ingestemd; anderzijds
maken elementen van concurrentie plaats voor elementen van
machtsoverwicht.

Ten aanzien van de economische machtsvorming is het verdrag
(art.  86), erop gericht misbruik te voorkomen.

Het is toe te juichen, dat het verdrag de fusionering en concen-
tratievorming als zodanig geen belemmeritigeirT.rrde weg heeft
willen leggen. De ontwikkeliiTg naar een gemeenschappelijke markt
1 A. A. BERLE: The Twentieth Century Capitalist Revolution, Londen  1955.
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zal juist behoefte geven aan grotere productie-eenheden en vormen
van samenwerking ten einde zich aan de toenemende concurrentie
op een nieuw marktgebied aan te passen. 1 Stel,  dat in elk der zes
landen de consumenten de keuze hebben    uit 10 verschillende
merken. Op een gemeenschappelijke markt mag niet worden ver-
wacht, dat zich 60 merken zullen handhaven.

In tegenstelling tot de concentratiebepalingen van artikel 66
van het K.S.G.-verdrag is de machtsformatie door de samenvoeging
van ondernemingen niet aan een voo rafgaand--goflkincing-gndct=
worpen; slechts het feiteliike mIEFETE-dat hieruit zou 12111121
voMM;Toeien'isverbodeo. Het verhod beperkt zich tot het maken

 1 vanmisbruik van machtsposities  op de gemernsr.happelijke  markt
of een wezentilk de Eraaarvans voor zover de handel-tussel de
Lid-Staten daardoor ongunstig kan wordEn-einvioed. De con-
currentieregels voor de economische machtspositie zijn vrijwel
analoog  aan  die voor de kartelpractijken, met uitzondering van  f Lhet feit, dat in het eerste geval wordt uitgegaan van een misbruik-  l 4
wetgeving. Een scherpe afbakening is niet gegeven. Zo is het 1
moeilijk uit te maken of het zogenaamde „price-leadership" onder
de bepalingen van art. 85 dan wel van art. 86 valt. Indien door
een of meer ondernemingen van een machtspositie misbruik
wordt gemaakt, is dat alleen mogelijk als deze ondernemingen
hun feitelijke gedragingen onderling afstemmen, hetgeen 66n
van de criteria is voor de werkingssfeer van art. 85. In het algemeen
spreekt men van machtsposities indien zich generlei vorm van
afspraak voordoet. Bij „price-leadership" kan dit het geval zijn.
Het onderscheid tussen kartelpractijk en machtspositie is van be-
tekenis, juist met het oog op de misbruikwetgeving, die alleen in
art. 86 uitdrukkelijk is vastgelegd. Dit misbruik kan volgens dit
artikel bij voorbeeld bestaan in:
a. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbilliike aan- of

verkoopprijzen of van andere onbillijke. cdl kt ele voor-
waarden;

b. het beperken van de productie, de afzet of de technische ont-
wikkeling ten nadele van de verbruilEErs;

c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke
voorwaarden bij gelijkwaardige prestatiBs, hun daarmede nadeel
berokkenend bij de mededinging;

d. het feit, dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt
gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bij-*

1 Deze zienswijze verlangt,   dat   de   b.v.   m' Nederland bestaande fiscale   be-
lemmeringen, met name op het gebied van de ornzetbelasting, worden
weggenomen.
I5
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komende prestaties, welke  naar hun  aard of volgens het handels-
gebruik geen verband houden met het onderwerp van deze
overeenkomsten.

Tegen misbruik van economische machtsposities kunnen nader
te bepalen sancties worden genomen. Het verbod heeft ook civiel-
rechterlijke gevolgen, o.m. houdt het de mogelijkheid in tot het
indienen van een eis tot schadevergoeding.

C. DE HARMONISATIE

§ 1. De steunmaatregelen

De subsidies zijn 66n van de directe vormen, waardoor de con-
currentieverhoudingen in de Gemeenschap door de overheid
kunnen worden verstoord. Subsidies zijn dan ook in artikel 92
verboden voor zover deze het handelsverkeer tussen de Lid-Staten
ongunstig beinvloeden. Er zijn echter uitzonderingen toegestaan,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen subsidies, die zonder
meer verenigbaar zijn met de Gemeenschap en subsidies, welke
de goedkeuring van de Commissie behoeven.

Voorts zullen de bestaande subsidieregelingen niet zonder meer
worden teniet gedaan bij de inwerkingtreding van het Verdrag,
maar aan de beoordeling van de Commissie worden onderworpen. De
Commissie wordt vervolgens van de nieuwe steunmaatregelen van
te voren op de hoogte gebracht. Haar is de belangrijke taak op-
gedragen de steunmaatregelen te toetsen aan de in het verdrag
neergelegde beginselen.

Tot de categorie van steunmaatregelen, die uitdrukkelijk zijn
toegelaten, behoren volgens  art.  92:
a. consumentensubsidies;
b. schadevergoedingen in geval van rampen;
c. compensatie aan gebieden, die door de politieke deling van

Duitsland zijn benadeeld.
Eveneens is bij de landbouw en het transport van het beginsel
van het subsidie-verbod afgeweken.

Wat de consumentensubsi es betreft, hier wordt een verschui-
ving aangebracht in het consumptiepatroon. Stel b.v., dat de
Nederlandse regering van oordeel is, dat het vitaminegebruik
onvoldoende is en besluit de verkoop van appels te subsidieren.
De invoer van Italiaanse sinaasappels, een vervangend product,
zal teruglopen. De subsidieverlening kan dus een discriminatie
inhouden, indien het verbruik van het nationale product wordt
bevorderd ten koste van soortgelijke buitenlandse voortbrengselen.
Indien in bovengenoemd voorbeeld Frankrijk exporteur is van



DE HARMONISATIE 227

appelen, zal dit voordeel zich ook tot de Franse appelkwekers
uitbreiden. De verminderde afzet van Italiaanse sinaasappelen zal
enigszins worden opgeheven door de vermeerderde exportmogelijk-
heden op de Franse markt wegens het verminderd aanbod van
appels.  Is ook Nederland exporteur van appels,  dan zal waarschijn-
lijk de vergrote binnenlandse afzet alleen mogelijk zijn door ver-
minderde uitvoer, zodat ook op de Nederlandse exportmarkten
voor de Italiaanse sinaasappelen de verkoopmogelijkheden toe-
nemen. Uit het bovenstaande blijkt, dat de steunmaatregelen een
verschuiving in het nationale productiepatroon teweegbrengen,
waaruit ook voor de lid-staten konsekwenties voortvloeien, welke
zowel voordelig als nadelig kunnen zijn. Een toezicht, van de
Commissie zou hier op zijn plaats zijn. Het verdrag heeft dit na-
gelaten. Men heeft allereerst de consumentensubsidies beperkt tot
steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers,
terwijl de voorwaarde is gesteld, dat de steunmaatregelen worden
toegepast zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten.
De steunmaatregelen moeten dus een sociaal doel hebben, overigens
een ruim begrip. Alleen als dit sociale doel de erkenning zou
moeten vinden van de Gemeenschap, en hier kan alleen de Corn-
missie over oordelen, zouden de konsekwenties van de steunmaat-
regelen voor de Gemeenschap aanvaardbaar zijn.

Dat in het verdrag een soepele houding is ingenomen, is te
danken aan het feit, dat steunmaatregelen de staat geld kosten en
in het algemeen de critische aandacht hebben van de belasting-
betalers. Een zekere verplichte openbaarheid van de steunmaat-
regelen zou reeds een automatische verdwijning van tal van sub-
sidies kunnen medebrengen.

Schadevergoeding ingeval van rampen is een verdeling van de
herstelkosten over de nationale gemeenschap. Tegen deze een-
malige steunverlening zullen geen bezwaren bestaan.

Wat de compensatie aan Duitse gebieden betreft, dit is een
delicate zaak. Tot de gebieden, die voor steun in aanmerking
komen, behoren o.m. Berlijn, de Saar en een strook langs de inter-
nationale demarcatielijn. De uitvoering van deze bepaling, waar-
over  aan de Commissie de controle is opgedragen, kan tot ernstige
meningsverschillen aanleiding geven.

De tweede categorie steunmaatregelen, die de (stilzwijgende)
goedkeuring van de Europese organen behoeft (art. 92),
omvat:
a. steun aan minder ontwikkelde streken;
b. subsidies voor projecten van Europees belang;
c. steun aan ontwikkeling van streken en activiteiten, voor zover
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deze de ruilverhoudingen in de Gemeenschap niet wijzigen in
strijd met het algemeen belang;

d. door de Raad ingestelde steunmaatregelen.
De Commissie onderwerpt tezamen met de Lid-Staten de be-

staande subsidieregelingen aan een voortdurend onderzoek. Voor-
genomen steunmaatregelen dienen ter kennis van de Commissie te
worden gebracht. Indien de Commissie vaststelt, dat de steunmaat-
regel of de toepassing daarvan niet verenigbaar is met de ge-
meenschappelijke markt, kan zij de betreffende staat voorschriften
geven  tot het intrekken of wijzigen van de maatregel, waarbij zij
eventueel de zaak voor het Hof kan brengen.

1- Aan
de onder a. vermelde steunmaatregelen is in dit werk al

voldoende aandacht geschonken, waaruit de economische recht-
vaardiging is gebleken.

De onder b. aangegeven steunmaatregelen zijn te beschouwen
als een correctie, welke in het belang van de Gemeenschap op de
bestaande productie- en afzetverhoudingen wordt aangebracht.
Hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingebracht, mits deze
projecten economisch verantwoord zijn. De bepaling biedt een
opening tot invoering van een gemeenschappelijk subsidiebeleid,
waarop ook de onder d. vermelde maatregelen duiden.

E6n van de meest omstreden punten zal waarschijnlijk het punt c.
opleveren.  Stel, dat eerst  na de inwerkingtreding van het verdrag
de Nederlandse Regering was gekomen met haar plan omtrent
een te Delfzijl op te richten sodaproject, waarvoor zij indertijd een
garantie voor de betaling van rente en aflossing van een lening
heeft gegeven. Het sodaproject zal „de ontwikkeling van bepaalde
vormen van economische bedrijvigheid (chemische industrie) of
van bepaalde regionale economieen vergemakkelijken". (Artikel 92,
lid  c).  Zullen ook „de voorwaarden, waaronder het handelsverkeer
plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd, dat het ge-
meenschappelijk belang wordt geschaad" ? Op welke gronden
moet worden vastgesteld, dat het algemeen belang niet wordt ge-
schaad en dat de steunmaatregelen zijn geoorloofd. Indien er in
Europa een tekort aan soda zou bestaan en in Delfzijl zou een
rendabele productie kunnen worden gestart, zou het vraagstuk
spoedig zijn opgelost. Maar wat dient te geschieden, indien er in
Europa een overcapaciteit bestaat, terwijl niettemin de productie
te Delfzijl tegen relatief lage kosten zou kunnen plaatsvinden ?  Zijn
de steunmaatregelen, in dat geval misschien te vergelijken met
opvoedende rechten ter bescherming van nieuwe industrieen, ge-
oorloofd ? Er zullen   zich   hier vele controversen voordoen tussen
de nieuwe en de bestaande producenten, tussen het streek-, natio-
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nale en gemeenschappelijke belang. Voor de Europese Commissie
is hier een netelige taak weggelegd.

Anderzijds moet het belang van dergelijke steunmaatregelen
worden onderstreept. De mogelijkheid wordt geboden een politiek
te voeren van industrie-spreiding en evenwichtige ontwikkeling
der economie. Dit is sociaal gewenst, gezien de toenemende opeen-
hoping van industrieen, zoals in het Ruhrgebied, Parijs en omgeving,
de randstad Holland, enz. In vele omstandigheden zal kunnen
worden volstaan met algemene maatregelen, welke een „open-
legging" van bepaalde gebieden inhouden. Deze maatregelen, voor
zover zij een compensatie inhouden van de daar bestaande „social
diseconomies", 1  zullen geen verstoring  van de concurrentie-
verhoudingen teweegbrengen.

§ 2. De harmonisatie der uietgeuing
Op verschillende wijzen kunnen de overheidsmaatregelen, de con-
currentieverhoudingen beinvloeden en de wetten van de arbeids-
verdeling veranderen. In afdeling A van hoofdstuk III is reeds
aandacht geschonken aan de maatregelen van sociale politiek en
hun betekenis voor de functionering van de gemeenschappelijke
markt.  In de voorafgaande paragraaf zijn de steunmaatregelen
behandeld. Bij de behandeling van het vrije personenverkeer zijn
de voorschriften op het gebied van de vestiging ter sprake gebracht.
Rest nog een bespreking van de fiscale wetgeving en de harmoni-
satie van de wetgevingen in het algemeen.

Wat de fiscale bepalingen betreft 2, is in het verdrag het voorschrift
opgenomen, dat de ingevoerde goederen niet zwaarder mogen
worden belast dan de gelijksoortige nationale producten. De terug-
gave van belasting bij uitvoer met betrekking tot de omzetbelasting,
de accijnzen en de overige indirecte belastingen mag de werkelijke
belastingdruk  op het product  niet te boven  gaan  (art. 96). Landen,
die een omzetbelasting heffen volgens het cascade-stelsel, kunnen
de percentages van heffing bij invoer en van teruggave bij uitvoer
op forfaitaire wijze vaststellen, zodat verschillende kwaliteiten,
fabricagemethoden of de verschillende mate van verticale concen-
traties der ondernemingen niet tot afzonderlijke percentages be-
hoeven te leiden   (art. 97). Behalve deze regelingen, welke   neer-
komen op een non-discriminerende toepassing van de verbruiks-
belastingen, wordt over de werkelijke harmonisatie van de belas-
tingen slechts verklaard (artikel 99), dat de Commissie een onder-
zoek zal instellen naar de wijze, waarop de indirecte belastingen
1    gl. MEADE: Problems of Economic Union;  blz.  12  e.v.
2 Zie ook blz. 193 e.v.
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in de deelnemende landen in het belang van de gemeenschappelijke
markt kunnen worden geharmoniseerd. De Commissie dient hier-
over voorstellen in bij de Raad, die met unanimiteit besluit. Gezien
het nationale accent, dat het verdrag met name op het gebied
van de economische politiek behoudt,  mag men van de geopende
mogelijkheid tot harmonisatie geen te hoge verwachtingen koeste-
ren; van de harmonisatie van het gehele belastingstelsel met in-
begrip van de directe belastingen is overigens geen sprake. De
Benelux heeft geleerd, dat zelfs een harmonisatie van de indirecte
belastingen grote moeilijkheden opwerpt. 1 Niettemin kan een
zekere eenheid in de indirecte belastingen een grote vereenvoudi-
ging geven voor het grensverkeer, waar tot nu toe het exporterend
land een teruggaaf van belasting geeft en het importerend land
daarentegen het goed ondenverpt aan eigen rechten. Vooral
is een harmonisatie van de indirecte belastingen gewenst, omdat
dit in het verdrag gehandhaafde systeem geen wiarborg voor
het voorkomen van distorsies biedt. Evenwel zal deze eenheid
van indirecte belastingen niet zijn te bereiken zonder een
grondige wijziging van het belastingsysteem in de verschillende
landen, omdat de bestaande verhoudingen tussen directe en in-
directe belastingen in de landen van de E.E.G. sterk uiteenlopen. 2
Een eenheid van indirecte belastingen zal binnen het k:,der van
de E.E.G. voorlopig wel niet bereikbaar zijn.

Het is bepaald een leemte in het verdrag, dat de harxionisatie
van de directe belastingen in het geheel niet wordt aangeroerd,
ondanks het feit, dat de bestaande verschillen in de directe be-
lastingen eveneens tot distorsies aanleiding kunnen geven, waarop
vroeger reeds de aandacht is gevestigd. In artikel 98 is weliswaar de
bepaling opgenomen, dat de Raad met gekwalificeerde meerder-
heid op voorstel van de Commissie kan toestaan, dat een teruggave
bij uitvoer en een heffing bij invoer van directe belastingen mag
geschieden. De uitzondering wordt echter maar tijdelijk verleend
en houdt geen blijvende oplossing in voor de dispariteiten in de
belastingwetgevingen.           . -

Het ontbreken van een vooruitzicht op harmonisatie van de
belastingwetten is een voortvloeisel van de beperkte integratie,
die door de zes landen is nagestreefd. Hoewel de politieke moge-
lijkheden bepalend zijn geweest voor de draagwijdte van het ver-
drag, is niettemin het gemis aan een geleidelijke harmonisatie van
de belastingen als doelstelling, te betreuren. Het gemis aan politieke
integratie doet zich wel sterk voelen. De staten zijn volkomen vrij
1  Vgl. hetgeen hierover in het tweede hoofdstuk is gezegd.

2 Zie Bijlage II.
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in hun belastingpolitiek, zonder dat hierop enige controle bestaat
van de Europese organen.

Veroorzaakt het algemene belastingklimaat reeds verschillen,
voor de diverse sectoren van het bedrijfsleven bestaat de kans, dat
deze afwijkingen in belastingdruk nog worden geaccentueerd. Nu
zijn uiteraard de fiscale verschillen niet de enige motieven voor
investeringen en bedrijfsuitoefening, maar toch zullen de concur-
rentieverhoudingen in bepaalde gevallen worden scheefgetrokken,
zonder dat de mogelijkheid is geschapen, dat dan de opheffing van
de fiscale distorsies kan worden verkregen, tenzij met succes een
beroep kan worden gedaan op art. 100 en 101 van hoofdstuk III,
betreffende de aanpassing van de wetgevingen.

Deze beide.artikelen bevatten een algemene procedure voor de
harmonisatig der wetgevingen voor alle onderwerpen, die niet
elders specifiek worden behandeld. Artikel 100 houdt in, dat de
Commissie Foorstellen aan de Raad kan doen omtrent het nader
tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke be-
palingen der Lid-Staten. Aangezien de Raad met eenparigheid
moet beslissen, is deze procedure weinig geeigend de aanpassing
van de wetgevingen naderbij te brengen.

In artikel 101 is een krachtiger procedure gegeven, maar zij is
beperkt tot dispariteiten in de wetgevingen, welke de mededingings-
voorwaarden op de gemeenschappelijke markt vervalsen en zo-
doende een distorsie veroorzaken. Indien deze volgens de Commissie
moet  worden   opgeheven,   kalI   i i   ccii  uci gclijk geval   de   Raad  op
voorstel van de Commissie na de eerste etappe met gekwalificeerde
meerderheid beslissen. Alvorens de Raad voorschriften geeft, kan
de Commissie een bemiddelende rol spelen. De oplossingen zullen
veelal de vorm aannemen van het machtigen van de staten, die
door de distorsie in het nadeel verkeren, tot het nemen van afweer-
maatregelen. In het algemeen geven de bepalingen van het verdrag
met betrekking tot de harmonisatie van de wetgevingen weinig
perspectief op een effectieve aanpak van de problemen.

Het verdrag voorziet niet alleenjn een controle op de bestaande
distorsies achteraf, maar in artikel 102 is aangegeven, dat een deel-
nemend land de Commissie dient te raadplegen ingeval bij de
vaststelling of wijziging van een wettelijke bepaling voor het op-
treden van een distorsie wordt gevreesd. Een staat kan nooit een
beroep doen op de procedure van distorsies, indien de concurrentie-
positie van het betreffende land wordt verzwakt door wettelijke
maatregelen tegen het advies van de Commissie in genomen.

De vraag, wanneer zich een distorsie voordoet, is ter beant-
woording overgelaten aan de Commissie, die dient te beoordelen
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of de concurrentieverhoudingen worden verstoord.  In dit verband
kan worden gewezen op de niet te onderschatten moeilijkheid
van de schuldvraag bij distorsies. In het verdrag is eenzijdig het
accent komen te liggen op de opheffing van distorsies door de
aanpassing van de wetgevingen. De distorsies zijn echter veelal
een bijkomstigheid en niet het motief van de wettelijke voorzie-
ningen. Het gevaar dreigt dat de Commissie, die op grond van het
verdrag is geroepen een harmonisatie van de wetgevingen louter
volgens het distorsiemotief te benaderen, een aanpassing verlangt
van die landen, waar het beleid de concurrentieverhoudingen
verstoort. Een dergelijk streven gaat tegen het doel van overheids-
voorzieningen in. Een harmonisatie van de wetgevingen kan alleen
vruchten afwerpen, indien de doelstellingen van de wettelijkeregelingen worden bloot gelegd ten einde te bereiken, dat de doel-
stellingen op een gemeenschappelijk niveau worden gebracht enhun uitdrukking vinden in geco6rdineerde wettelijke regelingen.Hierdoor krijgt de schuldvraag ook een ander accent. De aanpassingzal niet worden verlangd van die landen, waar deikettelijke voor-
zieningen in de concurrentieverhoudingen ingrijpen, maar van de
landen, waar de economische politiek niet in overeenstemming is
met de gemeenschappelijke doelstellingen. Een land, dat b.v. de
inflatie bestrijdt door 66n of andere vorm van prijsbeheersing,  magniet bij voorbaat tot aanpassing van haar prijspolitiek worden
gedwongen op grond van concurrentievervalsing.Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat een aanpassing van
de wetgevingen op zich nog niet voldoende is om distorsies te voor-
komen. Naast de inhoud van de wetgeving is mede van belang de
toepassing van de bepalingen. Een bevredigende coOrdinatie van
de politiek kan voor het vermijden van distorsies niet worden gemist.

§ 3.  De uerschillen in nationale politiek
Ieder land blijft voorlopig autonoom wat de algemene economische
politiek betreft. De procedure, welke in de  artt.  100 en  101  is ge-
geven, is dientengevolge weinig geeigend om door een volledige
harmonisatie der wetgevingen het distorsieprobleem op te lossen.
Wil men een zo groot mogelijk resultaat van de gemeenschappelijkemarkt verkrijgen, dan verdient een principiele aanpak van het
distorsieprobleem de voorkeur boven een afwachtende houding in-
zake mogelijke klachten over distorsies. Dit veronderstelt, dat een
oplossing wordt gezocht in het licht van een gemeenschappelijke,althans gecourdineerde politiek. Het verdrag komt hier voorlopig
niet aan toe, omdat het uitgaat van de nationale verantwoordelijk-
heid en bevoegdheid inzake de volkshuishouding.



DE HARMONISATIE 233

Het voeren van een gemeenschappelijke economische politiek is
voorwaarde, zowel voor het verschaffen van gelijkgerichte concur-
rentieverhoudingen als voor de beoordeling van distorsies. Dit houdt
niet in, dat de nationale welvaartspolitiek volledig dient plaats te
maken voor een gemeenschappelijke politiek. Overeenstemming is
nodig over doeleinden en middelen der politiek, waarbij de uit-
voering van de politiek aan de nationale organen kan worden over-
gelaten onder uiteindelijke controle van de Europese organen. Op
deze wijze wordt bereikt, dat een Europees stempel op de markt-
verhoudingen wordt gedrukt en de verschillen in de wettelijke
en andere nationale maatregelen, welke een bron van distorsies
kunnen zijn, zullen verdwijnen. Een dergelijke principiele aanpak
van de distorsies mist het verdrag. Afgewacht zal moeten worden of
door de werking van de gemeenschappelijke markt een harmonisatie
zal worden naderbij gebracht, welke het distorsieprobleem tot aan-
vaardbare proporties terugbrengt. Op korte termijn is dit niet te
verwachten.



HOOFDSTUK V

HET ECONOMISCH BELEID

§ 1. De economische politiek in het algemeen
Wegens de grote terughoudendheid die de landen aan de dag
hebben gelegd nationale bevoegdheden uit handen te geven, is er in
het verdrag nagenoeg geen sprake van een gemeenschappelijke
politiek. Ter vermijding van betalingsbalansmoeilijkheden is in het
verdrag in art. 104 slechts een richtsnoer opgenomen, waarmede de
nationale politiek wordt geacht rekening te houden: Iedere   Lid-
Staat voert het economisch beleid, dat noodzakelijk is om het even-
wicht van zijn betalingsbalans in haar geheel te verzekeren en het
vertrouwen in zijn valuta te handhaven, waarbij hij zorg draagt
voor een hoge graad van werkgelegenheid en voor een stabiel
prijspeil.

Een soortgelijke regeling betreft de conjunctuurpolitiek  (art.  103).
Elk land beschouwt zijn conjunctuurpolitiek als een aangelegenheid
van gemeenschappelijk belang en pleegt met de Commissie en met
de overige landen overleg omtrent de naar omstandigheden te
nemen maatregelen. Elk land blijft echter zelf bevoegd; een ge-
zamenlijke conjunctuurpolitiek is dus alleen met unanimiteit in de
Raad van Ministers te bereiken, waartoe de Commissie voorstellen
kan doen.

Weliswaar  is  in het verdrag een opening gemaakt voor gezamen-
lijke maatregelen, maar de vereiste eenstemmigheid maakt de kans
op een gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek voorlopig gering.
De verantwoordelijkheid voot de conjuncturele ontwikkeling blijft
een nationale aangelegenheid.

Zoals reeds ter sprake is gekomen kent het verdrag alleen op het
gebied van de landbouw, het trdnsport en de buitenlandse handel
een gemeenschappelijk beleid. De opstellers van het verdrag waren
overtuigd, dat de vrijheid van onderling verkeer niet tot de gewenste
resultaten leidt, zonder dat een gemeenschappelijke politiek zou
worden tot stand gebracht. De vraag  is,  of voor de algemene vrij-
heid van het goederen-, diensten-, personen- en kapitaalverkeer
een gemeenschappelijk beleid kan worden gemist.

Moet de gemeenschappelijke politiek als een essentiele voorwaar-
de voor de vrijheid van verkeer worden beschouwd, dan wel als een
bijkomstige verbetering van het instrumentarium voor het bereiken
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van de in het verdrag gestelde doeleinden ?  In het eerste geval zal  de
vrijheid van het onderlinge verkeer zelfgevaar lopen te worden aan-

getast. Het gebrek aan een gemeenschappelijke politiek kan leiden <
tot een geheel of gedeeltelijk mislukken van de beoogde gemeen-  7

schappelijke markt. Wordt de gemeenschappelijke politiek niet als
essentieel beschouwd, dan kan men onder omstandigheden genoegen
nemen met de onder het verdrag te bereiken resultaten als een
eerste stap naar een meer volledige integratie, welke in een later
stadium kan volgen. Deze eerste resultaten zijn dan weliswaar
beperkt en onvolledig, maar het behoud ervan is niettemin vol-
doende gewaarborgd. Alvorens op de vraag te antwoorden zal eerst
worden bezien, welke oplossingen het verdrag zelf geeft voor de
vraagstukken van het gemeenschappelijk beleid.

§ 2. De wederrijdse bijstand bij moeitijklzeden in de betatingsbalans

In geval van moeilijkheden of ernstig dreigende moeilijkheden in  de
betalingsbalans van een deelnemend land zal de Commissie de
situatie in de betrokken staat onderzoeken en kan zij aanbevelingen
doen omtrent de door dat land te nemen maatregelen, welke in het
algemeen van binnenlands economisch-politieke aard zullen zijn.
Indien deze maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren kan
een beroep worden gedaan op wederzijdse bijstand. Deze hulp kan
volgens art.  108 de vorm aannemen van:
a. een gezamenlijk optreden bij andere internationale organisaties

waarop de Lid-Staten een beroep kunnen doen;
b. maatregelen noodzakelijk om het zich verleggen van het handels-     /

verkeer te vermijden, wanneer het land dat in moeilijkheden  3
verkeert, kwantitatieve beperkingen ten aanzien van derde    i

landen handhaaft of weder invoert;
c. de verlening van beperkte krediEten door andere Lid-Staten,

onder voorbehoud van hun toestemming.
Gedurende de overgangsperiode kan de wederzijdse bijstand

eveneens bestaan uit bizondere verlagingen van douanerechten of
van verruimingen van contingenten, ten einde een verhoging van
de invoer uit het in moeilijkheden verkerende land te bevorderen
op voorwaarde, dat de landen, die deze maatregelen moeten
treffen, hierin toestemmen.

Omtrent de wederzijdse bijstand beslist de Raad met gekwalifi-
ceerde meerderheid met dien verstande, dat bij credietverlening de
uitdrukkelijke toestemming is vereist van het land, dat crediet ver-
schaft. De procedure van de wederzijdse bijstand stelt bij voor-
komende betalingsbalansmoeilijkheden de landen voor de keuze,
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hetzij de in moeilijkheden verkerende staat hulp te bieden, dan wel
het feit te aanvaarden, dat de Commissie het betrokken land mach-
tigt tot het nemen van beschermende maatregelen, lees invoerbe-
perkingen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing
bepaalt. In geval van een plotselinge crisis in de betalingsbalans en
in geval de overige landen geen onmiddellijke hulp bieden, kan een
land zelfstandig beschermende maatregelen nemen, welke ter kennis
dienen te worden gebracht van de Commissie en de overige landen.
Achteraf kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid de eigen-
machtig getroffen maatregelen ongedaan maken of doen wijzigen.

Aan de procedure van de wederzijdse bijstand zijn verschillende
bezwaren verbonden. Allereerst vermindert het vooruitzicht op
steun bij betalingsbalansmoeilijkheden de noodzaak van zelfdisci-
pline op monetair gebied. De Gemeenschap loopt het gevaar het
slachtoffer te worden van inflatoire tendenzen, die onvoldoende in
een of enkele landen worden bedwongen. Vervolgens nemen de
maatregelen die worden voorgesteld alleen de gevolgen van
betalingsbalansmoeilijkheden weg, zonder de oorzaken aan te
pakken. 1

DIn geval betalingsbalansmoeilijkheden zich voordoen kunnen de
in het verdrag voorziene maatregelen slechts tijdelijk uitkomst
brengen. Noch de geboden steun, noch de wederinvoering van
invoerbeperkingen zijn bedoeld als van blijvende aard en hun beteke-
nis ligt alleen in een overbrugging van tijdelijke modlijkheden. Met
name bij betalingsbalansmoeilijkheden van een struetureel karakter
zijn ingrijpende maatregelen vereist, waarover zolang het econo-
misch beleid in nationale handen ligt, de Gemeenschap geen vol-
doende zeggenschap heeft. Wel stelt de Raad de voorwaarde en
wijze van toepassing vast voor de wederzijdse,bijstand, maar indien
het betrokken land de voorwaarden weigert, zal een beroep op het
zelfstandig treffen van maatregelen volgens art. 109 moeilijk zijn te
voorkomen. Het tot een oplossing brengen Van betalingsbalans-
moeilijkheden is in het verdrag onvoldoende geregeld.

Het is opmerkelijk, dat achteralf indien de betalingsbalans-
moeilijkheden zich in een bepaald land reeds voordoen, de overige
landen een verantwoordelijkheid krijgen toegewezen voor de op-
lossing van de moeilijkheden. De overige landen behoeven echter
part noch deel te hebben aan het ontstaan van deze moeilijkheden,
indien deze b.v. te wijten zijn aan een verkeerde binnenlandse
politiek. Veel juister zou daarom zijn geweest door een verder-
gaande samenwerking in het monetaire vlak een recht van mede-
1 Vgl. E. F. ASCHINGER: Monetary Aspects of the Common-Market Project,

Swiss Review of World Affairs, juni  1957.
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spreken over de betalingsbalansproblemen aan de Gemeenschap
toe te kennen. In dat geval is een grotere kans aanwezig op het
voorkomen van betalingsbalansmoeilijkheden.  In het verdrag is weI-
iswaar in een co8rdinatie op monetair gebied voorzien, maar de
samenwerking is betrekkelijk, aangezien elk land autonoom blijft.

§ 3. Samenwerking op monetair gebied

Wat de regelingen met betrekking tot de betalingsbalans betreft,
is allereerst overeengekomen, dat de deelnemende landen ter ver-
wezenlijking van de in art. 104 vermelde doeleinden, hun econo-
misch beleid co8rdineren. Te dien einde brengen zij een samen-
werking tot stand tussen hun bevoegde dienstvakken en centrale
banken. Verder is voorzien in de oprichting van een Monetair
Comitd, dat alleen een raadgevende bevoegdheid bezit en tot taak
heeft, de monetaire en financiele toestand van de lid-staten en van
de Gemeenschap, alsmede het algemene betalingsverkeer der lid-
staten te volgen en ter zake regelmatig aan de Raad en aan de
Commissie verslag tejloen, hetzij op verzoek van de Raad ofvan de
Commissie, hetzij eigener beweging adviezen aan deze instellingen
uit te brengen   (art.    105).

Kan het overleg zoals in het verdrag voorgeschreven als een
waarborg worden beschouwd, dat op deze wijze in de toekomst
betalingsbalansmoeilijkheden kunnen worden voorkomen?   De   er-
varing verkregen met de samenwerking in de O.E.E.S., die eveneens
het karakter draagt van een wederzijdse cotirdinatie van de politiek
en een overleg over en weer, is niet geheel bevredigend. Zolang elk
land verantwoordelijk blijft voor de nationale welvaart bestaat er
geen enkele zekerheid, dat inderdaad de nationale politiek wordt
ondergeschikt gemaakt aan het gezamenlijk belang. Integendeel, de
druk door de partnerlanden uitgeoefend faalt op het ogenblik, dat
de nationale regering gezien de mogelijke belangentegenstellingen
niet anders kan ofwil handelen. Hierbij wordt niet ontkend, dat het
gemeenschappelijk monetaire overleg zijn waarde heeft en van be-
tekenis kan zijn voor de vereiste harmonisatie van de politiek. Zo-
lang er echter geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid be-
staat voor het wel en wee in elk land, heeft ook een coordinatie van
de politiek haar grenzen. Het uitgangspunt van het verdrag is natio-
naal  ingesteld, in tegenstelling met het vrije verkeer van goederen,
diensten, kapitaal en personen, dat als een gemeenschappelijk be-
lang wordt gezien. Deze tegenstelling houdt de kiem tot conflicten
in, welke alleen kunnen worden opgelost wanneer, hetzij de natio-
nale politiek wordt opgeofferd aan de verplichtingen tot instand-
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houding van het vrije verkeer, dan wel het vrije verkeer geheel of
gedeeltelijk wordt herroepen ter wille van de nationale politiek.
Waar het verdrag voorziet in een minimale.courdinatie zonder de
mogelijkheid van sancties, terwijl bovendien bepaalde uitzonde-
ringsbepalingen zijn vastgelegd wat het vrije verkeer betreft, kan
reeds een voorlopig antwoord op de in § 1 gestelde vragen worden
gegeven. Het verdrag biedt onvoldoende waarborgen dat betalings-
balansmoeilijkheden kunnen worden voorkomen en daarmede een
beroep op de uitzonderingsbepalingen van het verdiag wordt
gedaan.

§ 4. Conuertibiliteit en wisselkoersen
De E.E.G. is geheel geinspireerd op het tot stand brengen van een
vrij onderling verkeer, zodat het te allen tijde beschikbaar stellen
van de benodigde deviezen voor de reele transacties in het goede-

ren-,  diensten-, en kapitaalverkeer,  of met andere woorden inwissel-
baarheid der valuta's, een voorwaarde is. Indien men in navolging
van het Centraal Orgaan I onderscheid maakt tussen formele en
materiele convertibihteit, dan zou men kunnen stellen, dat in het
verdrag in eerste instantie de aandacht is uitgegaan naar het ver-
zekeren van de materiele convertibiliteit, terwijl de aspecten van de
formele convertibiliteit minder tot hun recht zijn gekomen. Voor de
inwisselbaarheid van de valuta's is in het verdrag geen technisch
monetaire regeling uitgewerkt. 2 Nu dient men te bedenken, dat de
convertibiliteit een vraagstuk is, dat de Gemeenschap te boven gaat.
Dit wordt ook in het verdrag erkend, daar hier slechts sprake
is van de noodzaak tot het handhaven van het algemeen even-
wicht op de betalingsbalans. Dit gezichtspunt is volkomen terecht
daar men niet kan verwachten, dat de deelnemende landen met
elkaar in evenwicht zijn wat de betalingen over en weer betreft.
Ten einde echter in te gaan op de aspecten van de regionale
convertibiliteit in Europees verband zal voorlopig worden

1 Centraal Orgaan voor de Economische betrekkingen met het buitenland: Het
Convertibiliteitsvraagstuk.
„Niet zonder belang is voorts het onderscheid tussen formele en materiBle
convertibiliteit. Van formele convertibiliteit wordt gesproken indien het weI-
iswaar technisch-monetair mogelijk is te converteren, doch restricties zijn op-
gelegd ten aanzien van het gebruik der door conversie verkregen vreemde
valuta  (b.v. door contingentering van de invoer). Indien  op het commerciele
vlak daarentegen geen beperkingen bestaan, is van materiitle convertibiliteit
sprake. (Men spreekt ook wel van technisch-monetaire en commerciele con-
vertibiliteit.)"

2 Zie blz. 244·
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geabstraheerd van de externe betrekkingen van de Gemeenschap.
De convertibiliteit is zowel in formele als in materiele zin slechts

op twee manieren te bewars': ten eerste door het afstemmen van
het interne inkomens- en pruspeil op het handhaven van de wissel-
koersverhoudingen en ten' tweede door het kiezen van zwevende
wisselkoersen resp. het aanpassen van de wisselkoersen aan gewij-
zigde monetaire betrekkingen, Gaat men uit van een duurzame
handhaving van convertibili :it op basis van vaste koersen, dan is
het nodig,.1 „dat de onderscheidene landen hun geldpolitiek
codrdineren, ten einde een normaal evenwicht op de betalings-
balans te waarborgen, zonder hetwelk de convertibiliteit vroeg of
laat wederom moet vastlopen". Cobrdinatie wil niet zeggen het
volkomen gelijk maken, maar toch wel een gerichtheid volgens
dezelfde normen op een gemeenschappelijk doel, te weten het hand-
haven van een redelijk evenwicht op de betalingsbalans. De econo-
mische literatuur geeft op dit gebied een vrijwel volledig beeld van
het probleem, dat zich hier voordoet. Gememoreerd moge worden,
dat een sleutel dient te worden gevonden voor een monetaire
„tempo-politiek", 2 of een „in de pas lopen van de betalings-
balansen". 3 Dit is nodig ten einde te voorkomen, dat de econo-
mische politiek, waarbij met name kan worden gedacht aan een  
inflatiepolitiek, het beleid in een ander deelnemend land zal door-  
kruisen en het evenwicht op de betalingsbalans verstoort. In de 1 
Europese Gemeenschap zal aan dit aspect bizondere aandacht
moeten worden geschonken, omdat door het instellen van een ge-
meenschappelijke markt de gevoeligheid van de nationale economic
voor invloeden afkomstig uit de overige deelnemende landen
toeneemt. Anders uitgedrukt: het monetaire beleid in het ene land
zal een positieve steun moeten zijn voor het bewaren van het
monetaire evenwicht in een ander deelnemend land. Ten slotte
zal deze sleutel zodanig moeten zijn, dat verschillen in het groei-
tempo van de economieen de wisselkoersverhoudingen niet aan-
tasten.

In het verdrag, zo zou men kunnen stellen, is deze sleutel
gezocht in de in artikel 104 genoemde doelstelling van een stabiel
prijspeil, waarvoor elk land dient zorg te dragen. Deze richt-
snoer is ook vroeger naar voren gebracht door de O.E.E.S., die
steeds heeft aangedrongen op monetaire stabiliteit in de zin van

1  Vgl. G. M. VERRIJN STUART: Pr6-adviezen van de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, 's-Gravenhage 1955.

'  G. M. VERRUN STUART, a.W.
3 Zie: J. WEMELSFELDER : Het Vraagstuk van het „in de pas lopen" der be-

talingsbalansen; E.S.B. 11-1-'56.
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redelijk stabiele prijzen bij een hoge graad van werkgelegenheid. 1

Deze zorg, die elk land op zich heeft genomen impliceert een
aantal voorwaarden, welke echter niet nader in het verdrag tot
uitdrukking zijn gekomen. In de eerste plaats is het nodig, dat de
deelnemende landen de mationale belangen ondergeschikt maken
aan het gemeenschappelijk doel van het monetaire evenwicht, met
alle middelen, die hen hierbij ten dienste staan. Dit betekent, dat
wordt zorg gedragen voor o.m. een verantwoorde geldomloop en
een verantwoorde financiering van de overheidsuitgaven. In de
tweede plaats zal de loonontwikkeling dienen te blijven beperkt
binnen de mogelijkheden, die door een verhoging van de producti-
viteit worden geschapen. Zulks betekent,   dat   ook  op  dit punt de
sociale politiek een plaats krijgt in het kader van de gemeenschappe-
lijke doeleinden, welke alleen effect zal sorteren, indien de vak-
verenigingen de nodige zelfbeperking kunnen opbrengen, hun eisen
in overeenstemming te houden met het stijgingstempo der productie.
Door verschillende schrijvers is reeds hierover twijfel geuit. Het toe-
nemende contact tussen de verschillende vakverenigingen zal moge-
lijk meebrengen, dat de minder betaalde arbeiders zullen verlangen,
dat zij op dezelfde voet als hun beter betaalde Europese collega's
worden gebracht. KYMMELL 2 meent, „dat in de toekomstige ont-
wikkeling van de lonen een ernstige storingshaard schuilt voor het
betalingsbalansevenwicht".

Deze verwachting is niet van grond ontbloot, zowel wegens
bovengenoemde kans op loon- en prijsinflatie als door de tendens
tot harmonisatie van lonen en arbeidsvoorwaarden, waaruit be-
talingsbalansmoeilijkheden zullen voortvloeien. Evenals dit geldt
voor de prijzen, zal de gemeenschappelijke markt ook een tendens
in het leven roepen tot opheffing van de nominale loonverschillen, 3
hetgeen voornamelijk zal bestaan in een aanpassing van de laagste
aan de hoogste lonen. Mocht hieraan een stijging van de arbeids-
productiviteit beantwoorden, dan zullen de hieruit resulterende
loonsverhogingen reele inhoud hebben. Nu mag door de werking
van het vrije verkeer op de gemeenschappelijke markt wel een toe-

1  Zie G. M. VERRIJN STuART: a.w.; blz. 10. Deze opvatting wordt niet volledig
gedeeld door WEMELSFEllI)ER, die in het hiervoor aangehaalde artikel er op wijst,
dat voor landen  met een sneller groeitempo dan hun handelspartnerseen poli-
tiek van prijsdaling, waarbij de stijging van de arbeidsproductiviteit slechts
gedeeltelijk in een verhoging van de geldlonen tot uitdrukking zou mogen
komen, onder omstandigheden de enige weg is om het evenwicht op de
betalingsbalans te bewaren.

2 J. K.™MELL: a.w.; blz. 565.
3  Zie Rapport I.L.0., Table 1, blz. 33, waar een overzicht wordt gegeven van

de gemiddelde uurlonen en sociale lasten voor de Europese industrie.
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nadering van de arbeidsproductiviteit worden verwacht, al zullen
verschillen zoals deze ook nationaal bestaan, aanwezig blijven.
Houdt de harmonisatie echter geen gelijke tred met de ontwikkeling
van de arbeidsproductiviteit dan zullen hieruit ernstige moeilijk-
heden voor de betalingsbalans voortvloQien.

De vraag is of de deelnemende landen voldoende zelfdiscipline
kunnen opbrengen. Reeds de Regering zegt, 1 „dat de ervaring in
de afgelopen jaren ondubbelzinnig heeft bewezen, hoe formidabel
de taak is om het evenwicht op de betalingsbalans en het vertrouwen
in de munt te verzekeren, onder handhaving van een hoge graad
van werkgelegenheid en een stabiel prijsniveau. De kans, dat op
een gegeven ogenblik door welke oorzaak dan ook of door een
combinatie van oorzaken in een of meer deelnemende landen
tegelijk de hier aangegeven doeleinden niet geheel bereikt worden
en de convertibiliteit moet worden prijsgegeven, dan wel, dat de
situatie bizondere maatregelen eist, is reeel. Daarbij komt, dat de
ontwikkeling naar een Gemeenschappelijke Markt elk land voor
speciale structuuraanpassingen stelt, waardoor bovengenoemde
taak nog zal worden verzwaard." Deze structuuraanpassingen spelen
o.m. een rol bij de opheffing van de onderlinge rechten. Dit be-
tekent met name voor Italie en Frankrijk het prijsgeven van een
relatief sterke protectie, voor de Benelux-landen daarentegen is het
prijsgeven van de bescherming van minder betekenis.

Het is moeilijk te voorzien hoe de doeleinden van het verdrag 4
Ilicl clkaar in overecnstcmming kunnen worden gebracht, tenzg /
gebruik wordt gemaakt van het reeds hierboven vermelde middel )
om de convertibiliteit te waarborgen, namelijk het gebruik van 1
zwevende wisselkoersen resp. het aanpassen van de wisselkoersen  
aan gewijzigde monetaire verhoudingen. In het laatste geval zullen
Frankrijk en Italie door een wijziging van de wisselkoers hun con-
currentiepositie op de gemeenschappelijke markt kunnen veilig
stellen. Immers, het is niet logisch te veronderstellen, gezien de
starheid van lonen en prijzen in de Westeuropese volkshuis-
houdingen, dat een verbetering van de concurrentiepositie via een
verlaging van lonen en prijzen kan worden bereikt. Daarentegen
behoren inflatoire prijsbewegingen wel tot de mogelijkheden. In
het geval van de Benelux mogen in plaats van een wijziging in de
wisselkoersverhoudingen dergelijke prijsstijgingen in het bizonder in
Nederland worden verwacht, daar factoren als het hogere buiten-
tarief, de sociale aanpassingen,en  een  min  of meer protectionistische
landbouwpolitiek, prijsverhogend kunnen werken.
1  Zie Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-

verdrag; blz. 27.
I 6
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Wat gebeurt er, indien in Frankrijk en Italic de concurrentieposi-
tie wordt verzwakt ten gevolge van de tariefaanpassingen en geen
compensatie door koerscorrecties of prijs- en loonaanpassingen
wordt geboden ? Een verstoring  van het betalingsbalansevenwicht
in beide landen kan dan worden verwacht, alsmede een deflatoire
druk op het economisch leven. In de partnerlanden, die in een
dergelijke situatie een concurrentievoordeel hebben, zullen wegens
de vergrote afzetmogelijkheden infiatoire tendenzen optreden. Deze
inflatoire ontwikkeling zal de landen met een overgewaardeerde
valuta welkom zijn, als overbrugging van de niveauverschillen.
Nu is het laatste woord over vaste of zwevende wisselkoersen nog
niet gezegd. Onder de economisten vindt men zowel een groot aan-
tal voor- als tegenstanders, hetgeen erop wijst, dat beide standpun-
ten berusten op een aantal krachtige argumenten. In het algemeen
zou men kunnen stellen, dat de Gemeenschap gebaat is bij vaste
wisselkoersen, zowel wat betreft het goederen- en dienstenverkeer
als het kapitaalverkeer. De opzet van het verdrag is bovendien
voor de Europese markt gemeenschappelijke grondslagen te leggen
met vermijding van nationale elementen, welke het gemeenschappe-
lijke karakter van de markt zouden kunnen verstoren. Ook in dit
opzicht moet de voorkeur aan vaste wisselkoersen worden gegeven.

Afgezien nog van het feit ofde koersverhoudingen op het ogenblik
evenwichtskoersen zijn, moet in elk geval er mede rekening worden
gehouden, dat de werking van de gemeenschappelijke markt de
deelnemende landen voor structuuraanpassingen zal stellen, welke
slechts onder zeer bizondere omstandigheden via het kosten- en
prijsniveau zijn op te vangen. Men zou daarom een uitspraak van
HABERLER 1 kunnen aanhalen, waar hij zegt: „Aus diesen Grunden,
das heisst, weil wir nicht sicher sind, dass die gegenwartigen
Wechselkurse das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz nach Her-
stell,ing der Konvertibilitat gewahrleisten, da sich spater leicht
St6rungen einstellen ktlnnen und der Weg der Defiation zur Be-
reinigung einer solchen Lage unter den heutigen Umstanden nicht
beschritten werden kann (und wir uns nicht darauf verlassen
ktinnen, dass eine „Deflation" wirksam genug ist) - aus allen
diesen Grunden ware es meiner Meinung nach unklug, die Kon-
vertibilitat herzustellen, ohne bewegliche Wechselkurse vorzusehen,
zum mindesten fur einige Zeit, bis sich der Gleichgewichtwechsel-
kurs eingestellt hat."
1  Die Konvertibilitat der europaischen Wahrungen, 1954.

BeitrSge von: G. HABERLER, P. JACOBSioN, W. RDPKE, G. CARLI, F. COLLIN,
H. GERMAIN-MARTIN, H. HOMBERGER, J. E. MEADE,  F.  W. MEYER,
S. POSTHUMA, F. A. LUTZ.
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Als meest juiste oplossing kan worden voorgesteld, dat alleen

gedurende de overgangsperiode wordt gewerkt met zwevende

wisselkoersen, waarbij dan bepaalde voorwaarden kunnen worden

gesteld aan de marges, waarbinnen men het varieren van de
wisselkoers wil beperken. In de definitieve periode gaat echter de
voorkeur uit naar vaste koersen, niet alleen wegens de gunstige
uitwerking op het vrije verkeer, maar ook omdat vaste wissel-

koersen een discipline van de nationale regeringen vergen. Deze is
in de Gemeenschap dringend nodig, aangezien de cotirdinatie van
de monetaire politiek institutioneel niet afdoende is geregeld.

Het verdrag geeft geen bepaalde aanwijzingen omtrent het alter-
natief van vaste of wisselende koersen.  In het verdrag is alleen vast-

gelegd, dat ieder land zijn wisselkoerspolitiek behandelt als een

aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Dat wil echter niet

zeggen, dat een verandenng van de wisselkoersen zal worden be-

paald door de Gemeenschap. Als een voortvloeisel van de nationale
verantwoordelijkheid voor de sociale en economische toestand
binnen het eigen land, waarvoor de wisselkoersverhouding van
grote betekenis is, blijft elk land bevoegd de wisselkoers vast te
stellen binnen de verplichtingen in het Internationaal Monetair
Fonds aangegaan. Alleen bij een excessieve wijziging in de wissel-

koers, die niet beantwoordt aan de doeleinden van artikel 104 en
die de mededingingsverhoudingen ernstig vervalst, kan de Com-
missie de overige landen tot afweermaatregelen machtigen. Er
bcalaal uvciigens gccn cnkcle mogelijkheid dat een land, dat een
noodzakelijke koersaanpassing nalaat, hiertoe wordt gedwongen.

De opzet van het verdrag brengt mede, dat het dubbele aspect
van de wisselkoersen, te weten een gemeenschappelijk en een
nationaal aspect, niet tot zijn recht is gekomen.

Indien wij de externe monetaire verhoudingen in de beschouwingen
betrekken, dan verandert er in feite niet veel aan bovenstaande
conclusies. Door de instelling van het gemeenschappelijk buiten-
tarief zullen de landen met relatief hoge rechten een verlaging van
hun tarieven t.o.v. derde landen moeten toepassen, terwijl de

landen met lage tarieven, zoals de Benelux, hun rechten zullen
moeten optrekken aan het hogere buitentarief. Hoewel in het al-

gemeen de betrekkingen met derde landen door de instelling van

de Gemeenschap niet direct worden bevorderd, 1 ligt de situatie
voor de afzonderlijke landen verschillend. De protectionistische
staten doen goed rekening te houden met een mogelijk toenemende

1 Vgl. Hoofdstuk III A.
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concurrentie uit derde landen, i de Beneluxpartners met een tegen-

overgestelde ontwikkeling. De konsekwenties voor de monetaire
verhoudingen zijn in beide gevallen echter vergelijkbaar met de
voorafgaande beschouwingen, waarin werd geabstraheerd van de
externe betrekkingen.

Voor de bepaling van de wisselkoersen is evenwel de verhouding
tot de dollar van evenveel of meer belang dan de onderlinge mone-
taire betrekkingen binnen de Gemeenschap. Zolang de Europese
valuta's min of ineer zijn verbonden  met de dollarstandaard, zullen
de koerscorrecties mogen worden verwacht, van die deelnemende
landen welke t.a.v. de dollar in een scheve positie verkeren.

De invoering van de totale convertibiliteit met inbegrip van de
externe convertibiliteit t.o.v. de dollar wordt een gemeenschappe-
lijke aangelegenheid. In het kader van een vrije internationale
handel is zij gewenst, omdat hEt de mogelijkheid schept daarheen
te exporteren, waar de opbrengst van de goederen het grootst is en
daar te kopen, waar men het voordeligst terecht kan. De over-
gang naar convertibiliteit wordt bepaald door het land, dat valutair
gezien de zwakste positie binnen de Gemeenschap inneemt.

Het bizondere probleem, waarmede de Gemeenschap te maken
kan krijgen, is de onderlinge afrekening van de debet- en credit-
posities, zolang er geen algemene convertibiliteit of althans geen
voldoende onderlinge inwisselbaarheid van valuta's bestaat. Men
kan zich namelijk denken, dat de deelnemende landen met de
totale betalingsbalanspositie in evenwicht verkeren, maar een tekort
of een overschot hebben aan niet-convertibele valuta's, waarmede
de onderlinge afrekening binnen de Gemeenschap niet te realiseren
valt. Zolang de Europese Betalings Unie functioneert, en straks
wellicht zal worden vervangen door de Europese Monetaire Over-
eenkomst, zullen moeilijkheden wellicht kunnen worden vermeden.
In het verdrag is niettemin rekening gehouden met betalingsbalans-
moeilijkheden  van een deelnemend  land   (art. 108), welke  een  ge-
volg zijn van „de aard van de deviezen, waarover het beschikt".
Overeengekomen is, dat de crediteur-landen in ieder geval kunnen
eisen, dat de aan hen verschuldigde overmakingen in eigen valuta
worden betaald. Mochten zich betalingsbalansmoeilijkheden voor-
doen dan treden de landen met elkaar in overleg en kan zo nodig
de procedure van de wederzijdse bijstand worden toegepast, dan
wel de Commissie worden verzocht tot het nemen van beschermen-
de Inaatregelen.

Ten slotte is een belangrijke voorwaarde voor het nakomen van
de verdragsverplichtingen, dat de landen over voldoende goud- en
1  Vgl. hetgeen over de passieve discriminatie is gezegd in Hoofdstuk I, § 9.
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deviezenreserves beschikken, ten einde betalingsbalansmoeilijk-
heden van tijdelijke aard met eigen middelen te boven te komen.
Deze monetaire reserves zijn in Frankrijk onvoldoende. In dit op-
zicht is het te betreuren dat de verharding van de E.B.U., waar het
percentage van credietverlening tot 25 % is teruggebracht, onvol-
doende soulaas biedt. Een dilemma doet zich hierbij voor. De
als tijdelijk bedoelde credieten zijn niet geeigend structurele be-
talingsbalanstekorten te overbruggen. Deze credieten zijn dan
ook ongewenst voor zover ze een blijvend karakter verkrijgen.
De regelingen, die in de Europese Monetaire Overeenkomst zijn
getroffen,  zijn nog stringenter. 1 Credietverlening langer  dan
een maand vindt hier niet meer automatisch plaats.

In overweging ware te nemen binnen de E.B.U. ofstraks binnen de
E.M.o. tussen de deelnemende landen een deviezenpool te creeren.
De zes landen zouden dan een beroep kunnen doen op de deviezen-
reserves van deze pool bij betalingsbalansmoeilijkheden. De hulp-
verlening kan min of meer automatisch verlopen, echter onder
stringente voorwaarden, zodat waarborgen worden geschapen tegen
oplopende schuldposities, waarbij onder andere kan worden ge-
dacht aan een oplopende rentebetaling aan de pool. Een dergelijke
regeling heeft het voordeel, dat:
1.  de monetaire reserves worden verruimd en beter bestand zijn
tegen het opvangen van betalingsbalansmoeiliikheden, zodat deze
tot een minimum worden beperkt;
2. van te voren vaststaat tegen welke condities credieten mogelijk
zijn, hetgeen een preventieve werking uitoefent;
3.  ook de crediteurlanden belang hebben bij het voorkomen van
structurele debet- en creditposities;
4.  men niet voor een „fait accompli" wordt gesteld en de procedure
van wederzijdse bijstand wordt ingeroepen, waarbij de deelnemende
landen slechts de keuze hebben tussen credietverlening en handels-
beperkende maatregelen om het in moeilijkheden verkerende land
te helpen. In een dergelijke ongunstige onderhandelingspositie
kunnen de partnerlanden aan de hulpverlening moeilijk voor-
waarden stellen, waarin van het in moeilijkheden verkerende land
b.v. wordt geeist, dat passende maatregelen worden genomen. Een
dergelijke druk zou bovendien slechts achterafworden uitgeoefend.

De hier voorgestelde regeling dwingt de landen min of meer
afstand te doen van het inroepen van de uitzonderingsbepalingen en
zoekt de oplossing voor betalingsbalansmoeilijkheden in het mone-
taire vlak, waarbij de voorwaarden voor de gedeeltelijke automa-

1  G. M. VERRUN STuART: Prd-adviezen; blz. 24 e.v.
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tische hulpverlening wellicht afdoende kunnen zijn om de deel-
nemende landen te bewegen tot het tijdig herstellen van het mone-
taire evenwicht.

§ 5. De gemeenschappelijke handelspolitiek
Niet alleen is op het gebied van de douane-unie een gemeen-
schappelijke tariefpolitiek vereist, het karakter van de gemeen-
schappelijke markt brengt met zich mede, dat de deelnemende
landen t.o.v. de buitenwereld als een economische eenheid op-
treden. „De verhouding met niet tot de gemeenschap behorende
landen wordt niet uitsluitend beheerst door het tarief van invoer-
.rechten; een heel arsenaal van handelspolitieke maatregelen, ge-
deeltelijk gehanteerd via een ingewikkeld stelsel van bilaterale en
multilaterale verdragen is mede bepalend. Een volkomen onaf-
hankelijkheid van beleid van elk der zes landen op dit gebied zou,
ofwel volmaakt onmogelijk worden gemaakt door de vrije goederen-
uitwisseling binnen de Gemeenschappelijke Markt, of de nood-
zaak met zich mede brengen om ook aan de grenzen tussen de
lid-staten een zekere controle uit te oefenen. '3 1

Vaor de overgangsperiode zal door de Commissie een procedure
aan de Raad worden voorgesteld met betrekking tot de eenmaking
van de handelspolitiek. Tijdens deze periode werken de deel-
nemende landen samen orn verschuivingen van het handelsverkeer
ten gevolge van verschillen in de handelspolitiek te voorkomen.
Eventueel kan de Commissie beschermende maatregelen treffen.
Deze overgangsmaatregelen hebben ook een monetaire zijde. Zo-
lang namelijk de E.B.U. bestaat, waarin credit-saldi voor 75 % in
dollars worden uitbetaald en de rest blijft gecrediteerd, zullen
van de zijde der liberale landen bezwaren bestaan tegen doorvoer
van tegen harde valuta gekochte goederen. 2

De inhoud van de gemeenschappelijke handelspolitiek is in het
verdrag niet precies vastgelegd. In ieder geval omvat zij uniforme
beginselen met name wat betreft de tariefwijzigingen, het sluiten
van tarief- en handelsaccoorden, alsmede het eenvormig maken
van liberalisatie-maatregelen, de uitvoerpolitiek, en van handels-
politieke beschermende maatregelen, waaronder de te nemen maat-
regelen in geval van dumping en steunverlening aan export. Van
betekenis is dat in art. 110 het principe is vastgelegd bij te dragen
tot het geleidelijk afschaffen van de belemmeringen, die de ont-
wikkeling van de wereldhandel in de weg staan. Art. 111 ademt
1 Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-

verdrag; blz. 29.
2 J. KyMMELL a.,p.; blz. 548.
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dezelfde geest en verlangt, dat de onderlinge liberalisatie t.o.v.
derden „op een zo hoog mogelijk peil" wordt gebracht. Deze
beginselen zijn veelbelovend: de Gemeenschap geeft hiermede te
kennen, dat de integratie van de Europese landen niet gaat in de
richting van een protectionistisch blok, maar ruimte laat voor
internationale samenwerking en internationale arbeidsverdeling.

Het ligt in de bedoeling, dat als een onderdeel van de gemeen-
schappelijke handelspolitiek in de toekomst gemeenschappelijke
handelsbesprekingen plaats vinden   (art.   111).   De Raad geeft  de
Commissie richtlijnen voor het voeren van de onderhandelingen.
Zij wordt bijgestaan door een comit6 van nationale deskundigen.
Ook in het kader van de internationale organisaties, die een econoi
misch karakter dragen, treden de deelnemende landen gezamenlijk
op voor alle vraagstukken, die bizonder van belang zijn voor de
gemeenschappelijke markt.

De gemeenschappelijke handelspolitiek zal leiden tot een be-
langrijke versterking van de onderhandelingspositie van de Gemeen-
schap, al mag niet worden verzwegen, dat tegenstrijdige belangen
binnen de Gemeenschap aan de kracht t.o.v. de buitenwereld
afbreuk zullen doen. Alleen door een groei naar een werkelijke
belangengemeenschap zullen de belangen op handelspolitiek gebied
op den duur parallel lopen. De ervaring met de gemeenschappelijke
handelspolitiek in de Benelux opgedaan leidt niet tot een te
groot optimisme met betrekking tot de mogeliikheden en resultaten
van een gemeenschappelijke handelspolitiek. Dit laat zich ook ver-
klaren indien men nagaat, waartoe het instrument van de gemeen-
schappelijke handelspolitiek kan worden gebruikt, zolang het kader
van een marktpolitiek en van een algemeen economisch en sociaal
beleid in de Gemeenschap ontbreekt. Men zou de zaken ook weI
kunnen omdraaien en stellen, dat alvorens de beginselen van de
gemeenschappelijke handelspolitiek toepassing kunnen vinden, het
noodzakelijk is dat de landen het eens worden over de principes
van de economische politiek in het algemeen en dat ook het verdrag
op dit gebied wordt aangevuld met de overdracht van bevoegd-
heden aan de organen van de gemeenschap. Alleen dan is het
mogelijk te bepalen, in welke gevallen men tot tariefverlaging of
-verhoging zal overgaan, tot afremming van de invoer of tot stimu-
lering van de export enz. De handelspolitiek staat ten slotte in een
functionele verhouding tot de algemene welvaartspolitiek en het
is juist hier, dat zich een discrepantie voordoet tussen de gemeen-
schappelijke en de nationale activiteiten en verantwoordelijkheden.
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§ 6. De sociale politiek
De sociale bepalingen in het verdrag hebben vooral onder invloed
gestaan van de Franse verlangens betreffende een ver gaandeharmonisatie en egalisatie van de arbeidsvoorwaarden met het oog
op de concurrentieverhoudingen, welke door verschillen in wette-
lijke en administratieve bepalingen van de sociale stelsels zouden
kunnen worden verstoord. De aanvankelijke Franse eisen zijn tenslotte in zeer verzwakte termen in het verdrag terug te vinden.
Terwijl in voorgaande beschouwingen reeds aandacht aan de sociale
bepalingen van het verdrag is geschonken in het licht van de con-
currentieverhoudingen, zullen hier in het bizonder de sociaal-poli-tieke aspecten worden bezien.

De deelnemende landen erkennen in art. 117 de noodzaak, vcr-
betering van de levensstandaard en de arbeidsvoorwaarden van de
werknemers te bevorderen, zodat de onderlinge aanpassing (de
Franse tekst spreekt van dgalisation!) daarvan op de weg van de
vooruitgang wordt mogelijk gemaakt. Van een verplichte aan-
passing is dus geen sprake. Een dergelijke ontwikkeling zal volgens
de opstellers van het verdrag voortvloeien, zowel uit de werkingvan de gemeenschappelijke markt, waardoor de harmonisatie der
sociale stelsels zal words»'bevorderd, alsmede uit de in het verdrag
bepaalde procedureskii het nader tot elkaar brengen van wettelijke
en bestuursrechterlijke bepalingen. Opgemerkt wordt, dat het
verdrag in art. 117 niet spreekt van een harmonisatie der sociale
voorzieningen maar van een harmonisatie van de stelsels.

In het verdrag vindt men de oorspronkelijke gedachten van het
rapport SPAAK terug. Het Rapport stelde vast, dat het moeilijk
valt in te zien hoe binnen een gemeenschappelijke markt aanzien-
lijke verschillen in arbeidsvoorwaarden kunnen blijven bestaan.
Een gelijktrekking van de arbeidsvoorwaarden zag het Rapport in
de eerste plaats als het resultaat van de werking van de gemeen-
schappelijke markt. Daarnaast werd het idee geopperd, dat deCommissie voorstellen zou doen, indien de omstandigheden hier-voor gunstig waren tot harmonisatie op sociaal gebied. In het
verdrag is echter de Commissie alleen bevoegd tot voorstellen
(art. 101), indien zij vaststelt dat de mededingingsvoorwaarden opde gemeenschappelijke markt worden vervalst en zij ter voorkoming
van distorsies een aanpassing van de wetgevingen wenselijk acht.
Een aanpassing van de wetgevingen ook op sociaal gebied, zonder
het optreden van distorsies als argument, kan alleen met unanimi-
teit in de Raad van Ministers worden beslist. Hoewel in het verdrag
een procedure is vastgelegd voor het nader tot elkaar brengen van
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wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen, zal door het hand-
haven van de nationale autonomie op sociaal terrein, een harmoni-
satie niet kunnen worden geforceerd en zal de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke markt hier bepalend zijn. Wel zijn in het
verdrag uitdrukkelijk een aantal verplichtingen opgenomen over
de harmonisatie van een drietal onderdelen van het sociale terrein.

In art. 119 hebben de deelnemende landen de verplichting op
zich genomen de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke
werknemers voor gelijke arbeid gedurende de eerste etappe te ver-
wezenlijken. Deze verplichting gaat minder ver dan de afspraken,
gemaakt bij de Conventie van Gendve, waar de gelijke beloning
zich uitstrekt tot arbeid van gelijke waarde. De interpretatie van
gelijke arbeid zal de typisch vrouwelijke arbeid niet omvatten,
terwijl van de landen niet zal worden verwacht verder te gaan dan
hetgeen in feite in Frankrijk zelf blijkt te zijn gerealiseerd.  In de
practijk zal de invloed van de maatregel niet beperkt blijven
tot die beroepen, waar door mannen en vrouwen vergelijkbare
arbeid wordt verricht.

De eveneens door Frankrijk gevraagde harmonisatie aangaande
de betaalde vacantie is in art. 120 afgedaan met de verklaring,
dat de deelnemende landen ernaar streven de gelijkwaardigheid
van de bepalingen omtrent betaalde vacantie te handhaven.

Ten slotte is met betrekking tot de vergoeding van overuren geen
uitdrukkelijke verplichting opgenomen. Deze kwestie is in het
Speciale Protocol voor Frankrijk geregeld, waar de verwachting
wordt uitgesproken, dat het tot stand brengen van de gemeen-
schappelijke markt aan het eind van de eerste etappe tot een zo-
danige toestand zal leiden, dat de grondslag waarboven overuren
worden vergoed, als ook de gemiddelde toeslag voor deze uren in
de industrie, overeenstemmen  met het  in  het jaar 1956 in Frankrijk
bestaande gemiddelde. Dit komt neer op een overwerkvergoeding
van 25 % boven de 40 uur en van 50 % boven de 48 uur per week.
Wordt deze toestand niet aan het eind van de eerste etappe bereikt,
dan kan de Commissie de benadeelde bedrijfstakken door bizondere
maatregelen tegemoet komen, tenzij in de overige landen gedurende
de eerste etappe het loonpeil naar het oordeel van de Commissie
gemiddeld sterker is gestegen dan in Frankrijk.

De harmonisatie van de sociale bepalingen is in het verdrag wel
eenzijdig vanuit het gezichtspunt der concurrentieverhoudingen
gezien. Voor de bepalingen die hieromtrent in het verdrag zijn
vastgelegd zijn geen doorslaggevende argumenten te vinden, zoals
in Hoofdstuk IV werd uiteengezet. De gedeeltelijke inwilliging van
de Franse eisen is een politieke concessie, welke er op neerkomt,
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dat de mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden,
die uit de ontwikkeling van de productiviteit voortvloeien, in een
overeengekomen richting zullen moeten worden aangewend. De
Nederlandse Regering schat de loonsverhoging als gevolg van de
sociale maatregelen op circa 7 % ten opzichte van het gemiddelde
van 1956, welke verhoging voor begin 1963 voltrokken  moet  zijn.
Dit zal weliswaar een zeker prijsgeven betekenen van de volgorde
der sociale desiderata die hier te lande bestaan, maar voor een
verstoring van het monetair evenwicht en de werkgelegenheid be-
hoeft niet te worden gevreesd, mits de ontwikkeling van de pro-
ductiviteit niet door een crisisperiode wordt belemmerd.

De in het verdrag getroffen regelingen betekenen in feite, dat
een gezamenlijke sociale politiek in de verdrukking is geraakt.
Overeenkomstig de sociale doelstellingen van het verdrag is in
art.    118 de Commissie   de taak gegeven, tussen de deelnemende
landen een nauwe samenwerking op sociaal gebied te bevorderen,
met name op het terrein:

van de werkgelegenheid;
van het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden;
van de beroepsopleiding en de voortgezette vorming;
van de sociale zekerheid;
van de bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten;
van de arbeidshygiene;
van het recht zich te organiseren in vakverenigingen en van
collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werk-
nemers.

De activiteiten van de Commissie op deze terreinen zijn echter
beperkt tot het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen
en het organiseren van overleg, in nauw verband met het Econo-
misch en Sociaal Comit6. Van een door de Gemeenschap gevoerde
sociale politiek is dus voorlopig geen sprake met uitzondering van
de activiteiten welke een plaats hebben verkregen binnen het
Europees Sociaal Fonds. Het is te betreuren, dat het sociaie aspect
bijna alleen bezien is in verband met de mogelijke concurrentie-
verstoringen en dat voor een sociale politiek op zich geen plaats
is ingeruimd. In het licht van het feit, dat de sociale problematiek
voor een belangrijk deel op een gemeenschappelijk plan zal worden
gebracht en voor het forum van de Europese instellingen besproken,
houdt deze omissie het gevaar in, dat de ontwikkeling op sociaal
gebied niet in Europees wenselijke banen wordt geleid. Hoe zal
men de sociale vooruitgang, die door de werknemers wordt ver-
langd, kunnen negeren, als de doelstellingen van het verdrag spre-
ken  van een verbetering   van de levensstandaard P   Hoe   wil   men
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onverantwoorde harmonisatie-eisen of loonsverhogingen voor-
komen? De suggestie, indertijd door VAN DIERENDoNCK 1 gedaan,
in een gemeenschapsorgaan over de te voeren sociale politiek
regelmatig te overleggen en daar aanbevelingen te laten geven,
heeft geen weerklank gevonden. Hierdoor zou wellicht kunnen
worden voorkomen, dat niet wordt toegegeven aan sociale ver-
langens waarvoor de economische mogelijkheden nog ontbreken,
maar wordt bereikt dat de in enig land ter beschikking komende
ruimte bij voorkeur wordt aangewend voor die sociale verbete-
ringen, die tegelijkertijd een stap zijn in de richting van grotere
onderlinge toenadering.

Naar mate de gemeenschappelijke markt werkelijkheid wordt,
zullen de economische en sociale aangelegenheden meer en meer
als een gemeenschappelijk belang worden gezien. In de toekomst
mag dan ook worden verwacht, dat de Europese organen, met
name de Raad van Ministers, gedwongen zullen zijn zich in de
Gemeenschap bezig te houden met de sociale politiek als zodanig
en niet alleen met het aspect der concurrentieverstoringen, waarin
het verdrag voorziet.

§  7.  Het  Europees  Sociaal Fonds
Het hoofdstuk over de heraanpassing in het rapport SPAAK begint als
volgt: „L'objet de la rdadaptation en faveur des travailleurs est de
lQt111LC1   &3  tllall tliltllw   u  &/1 &  16  Vivai  v  ecencInlque,  en  Inet-
tant la main-d'oeuvre A l'abri des risques qui accompagnent ces
changements. Ainsi doivent se concilier la mobilitd ndcessaire et la
stabilit6 de l'emploi." 2 Overeenkomstig de K.S.G. was in het Rap-
port een readaptatiefonds voorzien, dat speciale steun zou verlenen
aan hen, die door de werking van de gemeenschappelijke markt
zonder werk zouden geraken. Het werd als een logisch voort-
vloeisel gezien van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,
die de deelnemende landen dragen voor de gevolgen van het vrije
verkeer dat wordt nagestreefd.

In het rapport SpAAK werd de steunverlening uitdrukkelijk be-
perkt tot arbeiders, die onder invloed van de gemeenschappelijke
markt zonder werk zouden zijn geraakt. In het verdrag daarentegen
strekt de hulpverlening zich in beginsel uit tot alle werklozen.
Vandaar de naamswijziging Europees Sociaal Fonds. Het bleek
namelijk practisch niet mogelijk het oorzakelijk verband van de
1 J. E. VAN DIE:RENDONCK: Sociale Harmonisatie in een Gemeenschappelijke

Markt, opgenomen in Enkele aspecten van de Europese Economische
Integratie, Haarlem   1957.

2 Rapport SPAAK; blz. 83.
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werkloosheid vast te stellen. Overigens past het ruimere werkterrein
geheel in het kader van de verantwoordelijkheid der Gemeenschap,
welke zowel economisch als sociaal gebaat is bij een volledige in-
schakeling van de beschikbare productiekrachten.

In artikel 125 wordt een opsomming gegeven van de gevallen,
waarin het Fonds hulp kan verstrekken. Deze zijn:
1. voor herscholing van werknemers;
2. voor verplaatsing van werknemers;
3. voor wachtgelden aan werknemers bij overschakeling van onder-

nemingen.
Ten einde bij het omvangrijke werkterrein der werkloosheid

misbruik of steunverlening aan onverantwoorde projecten te voor-
komen, is de hulpverlening aan een aantal stringente voorwaarden
gebonden:
a.  de hulp kan slechts worden verleend op verzoek van een regering

op grond van reeds door haar gemaakte kosten voor het scheppen
van werkgelegenheid;

b. de hulp kan de 50 % van de gedane uitgaven niet te boven gaan;
c. de hulp wordt alleen verstrekt, indien de werklozen slechts

kunnen worden tewerkgesteld in een nieuw beroep, dan wel
waren genoodzaakt binnen de Gemeenschap van woonplaats te
veranderen

d. en indien de werknemers in hun nieuwe beroep resp. nieuwe
verblijfplaats ten minste zes maanden een productieve be-
trekking hebben gevonden.

Ten slotte warden de onder 3 vermelde wachtgeldvergoedingen
slechts gegeven, indien de Commissie vooraf haar goedkeuring
heeft gegeven aan een haar te overleggen plan tot overschakeling
van de onderneming en de betrokken werknemers ten minste zes
maanden wederom volledig zijn tewerkgesteld in die onderneming.

In artikel 127 wordt nog een extra waarborg gegeven voor een
verantwoorde uitvoering van de aan het Fonds opgedragen taken.
Dit artikel stelt, dat de Raad, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 en van de
Vergadering, met gekwalificeerde meerderheid voorschriften op-
stelt met betrekking tot de hierboven vermelde voorwaarden,
waaronder de bijdragen uit het Fonds worden verstrekt, alsmede
inzake de groepen van ondernemingen aan welker werknemers de
onder 3 genoemde hulp wordt verleend.

Het beheer van het Fonds is opgedragen aan de Commissie, die
hierin zal worden bijgestaan door een comit6, onder voorzitterschap
van een lid van de Commissie, dat is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de regeringen en de vakverenigingen van zowel werk-
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nemers als werkgevers. Het geheel van bepalingen wekt de ver-
wachting, dat inderdaad een doeltreffende werking van het Fonds
zal uitgaan.

De instelling van het Fonds kan een waardevolle stimulans voor
de Regeringen betekenen voldoende werkgelegenheid te scheppen
en tezelfdertijd aan de werknemers, die ten gevolge van de werking
van de gemeenschappelijke markt de repercussies ondervinden,
nieuwe arbeidsmogelijkheden te bieden. Uiteraard hebben de bij-
dragen alleen betekenis voor de structurele werkgelegenheid. Bij
het optreden van conjuncturele werkloosheid van enige omvang
zullen projecten tot omscholing ofverplaatsing van arbeidskrachten,
alsmede tot overschakeling van ondernemingen geen zin hebben,
zodat beroep op het Fonds niet open staat.

De omvang van de te verlenen hulp hangt hoofdzakelijk afvan de
aanspraken, die de Regeringen op de in het verdrag omschreven
hulpverlening zullen doen gelden. Het budget van het Fonds zal
dan ook op een schatting van deze aanspraken moeten zijn afge-
stemd. Alleen via de goedkeuring te verlenen aan projecten tot
overschakeling van ondernemingen kan het Fonds enige invloed
doen gelden op de omvang van de uitgaven. De goedkeuring van
het budget in de Raad van Ministers draagt dan ook een min of
meer formeel karakter, zonder dat de mogelijkheid bestaat de om-
vang van de uitgaven door b.v. variaties in de bijdragen-percentagesof wijzigingen van de normen aan de financieringsmogelijkheden
der deelnemende landen aan te passen. De voor het Fonds be-
nodigde gelden zullen over de verschillende landen worden verdeeld
volgens een sleutel, welke in lichte mate afwijkt van de verdelings-
sleutel voor de huishoudelijke uitgaven van de Gemeenschap.

§ 8. De Europese Inuesteringsbank
Er wordt een Europese Investeringsbank opgericht, welke volgens de
artikelen   129  en  130,  tot taak heeft het verstrekken van leningen  en
waarborgen (geen giften)   voor de financiering  van:
a. projecten tot ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden;
b.  projecten tot modernisering of overschakeling van ondernemin-

gen of voor het scheppen van nieuwe bedrijvigheid, voort-
vloeiende uit de geleidelijke instelling van de gemeenschappe-
lijke markt, welke projecten door hun omvang of hun aard niet
geheel kunnen worden gefinancierd uit de verschillende midde-
len welke in ieder van de lid-staten voorhanden zijn;

c. projecten, welke voor verscheidene lid-staten van gemeenschap-
pelijk belang zijn en die door hun omvang of aard niet geheel
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kunnen worden gefinancierd uit de verschillende middelen welke
in ieder van de lid-staten voorhanden zijn.

Met het doel van de Bank, bij te dragen tot een evenwichtige en

ongestoorde ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt, kan
worden ingestemd. Aan de onder a genoemde steun aan minder-
ontwikkelde gebieden is in voorgaande beschouwingen reeds uit-
voerig aandacht besteed. Het tot ontwikkeling brengen van achter-

gebleven gebieden is niet alleen een nationaal, maar ook een
Europees belang. De projecten zullen gericht zijn op een versterking
van de infrastructuur in deze gebieden. Nu is in het verdrag niet
geheel duidelijk of met minder-ontwikkelde gebieden bedoeld zijn
de in economische ontwikkeling achtergebleven gebieden van
Zuid-Italie en Zuid-Frankrijk, omdat met name Italie op het tot
stand brengen van de betrokken bepalingen heeft aangedrongen,
dan wel de interpretatie van minder-ontwikkelde gebieden veel
ruimer dient te worden opgevat. In het laatste geval zal de activi-
teit van de Bank zich richten op een gelijkmatige ontwikkeling van
de gebieden van de Gemeenschap, in het bizonder op het voor-
komen, dat de industriele expansie zich ophoopt in bepaalde centra.
Bij een dergelijke ruime opvatting van de zaak treedt de bank op
het terrein van de industrialisatie- en ontwikkelingspolitiek van elk
land, hetgeen mogelijke kiemen inhoudt van een gecoBrdineerde
structuurpolitiek, in zoverre de deelnemende landen het op prijs
zullen stellen de steun van de Bank te verwerven. Deze taak-

omschrijving kan van grote betekenis zijn voor de Gemeenschap,
daar het uiteindelijk doel van de samenwerking is het bereiken van
een gemeenschappelijke economische structuur. Men mag de
Europese Investeringsbank in ieder geval niet louter als een
bankiersinstelling beschouwen; haar politieke aspecten kunnen van
toenemende betekenis worden.

Het tweede geval, waarin de Bank haar financieringsfunctie uit-

oefent, betreft projecten tot modernisering of overschakeling van

ondernemingen of voor het scheppen van nieuwe bedrijvigheid.
Het mede opvangen van de onvermijdelijke aanpassingen in de
sfeer van de productie, zoals het Sociale Fonds dit doet voor de
werknemers, is als een logisch voortvloeisel te beschouwen van de

verantwoordelijkheid, die de Gemeenschap draagt voor de nadelen,
verbonden aan de werking van de gemeenschappelijke markt. Het

verdrag spreekt echter ook van projecten voor het scheppen van
nieuwe bedrijvigheid. Dit duidt m.a.w. op een zo ruim mogelijke
opvatting van de taak van de Bank. Nederland kan op deze be-
palingen aldus een beroep op financieringssteun doen, indien mocht

blijken dat in de Europese Gemeenschap onvoldoende financierings-
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mogelijkheden bestaan tot het doen welslagen van de industriali-
satiepolitiek. De medewerking van de Investeringsbank is beperkt
tot projecten, welke niet kunnen worden gefinancierd uit de be-
schikbare middelen in een deelnemend land. Het Rapport SPAAK
kende deze beperking niet.

De Europese Investeringsbank kan ten slotte financieringshulp
verstrekken aan projecten, waarvan de uitvoering een Europees
belang is en waartoe de middelen in de verschillende landen ontoe-
reikend zijn. Gedacht kan worden aan projecten op het gebied van
de kernenergie.

In de gehele opzet van de Investeringsbank 1 is ervoor gezorgd,
dat de vervulling van de opgedragen taken op economisch verant-
woorde wijze zal geschieden. Bij de onderhandelingen 2 stonden
twee opvattingen tegenover elkaar. Enerzijds waren er landen,
die aan de Bank een meer sociale functie wilden geven in die zin,
dat de Bank het karakter van een steunfonds zou verkrijgen. Daar-
tegenover stond de visie, dat de Bank een bancaire opzet zou
moeten hebben. Het is voornamelijk de tweede visie, die is gevolgd,
hetgeen ook tot uitdrukking is gekomen in de naamsverandering
van „Investeringsfonds" in „Europese Investeringsbank".

De eis van rentabiliteit, overigens zonder dat naar winst wordt
gestreefd, houdt in, dat alleen voor rendabele projecten credieten
worden beschikbaar gesteld, waarbij de rente, welke aan de Bank
zal moeten worden betaald, is aangepast aan de rentestandaard
op de kapitaalmarkt waardoor de Bank in staat is aan haar verplich-
tingen te voldoen en voor zover mogelijk een reservefonds te vormen.
Bij niet direct rendabele projecten is een garantie van de Staat
nodig. In elk geval moet de Bank ervoor waken, dat haar gelden
op de meest rationele wijze in de Gemeenschap worden aangewend
en kan zij verder alleen leningen verstrekken of garanties geven,indien de uitvoering van het project bijdraagt tot een verhoging
van de economische productiviteit in het algemeen en eveneens
tot de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt.

De Bank zal een nominaal kapitaal hebben van 1 mld dollar,
waarvan echter binnen een tijdsverloop van 22& jaar 25 % zal
worden gestort als werkkapitaal, terwijl de overige 75 % als
garantie zal fungeren, waarop alleen een beroep tot volstorting zal
worden gedaan ter nakoming van de verplichtingen tegenover de
1 De nadere uitwerking is vastgelegd in het Protocol betreffende de Statuten

van de Europese Investeringsbank.
2  Vgl. Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-

verdrag; blz. 31.
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crediteuren van de Bank. Geheel in het kader van de bancaire
opzet zal in principe het werkkapitaal moeten worden gevonden
door het aantrekken van leningen en gelden op de kapitaalmarkt.
Voor zover de Bank niet de beschikking heeft over voldoende
middelen voor de uitvoering van haar taken en de kapitaalmarkten
geen mogelijkheden bieden tot het aantrekken van gelden tegen

gangbare voorwaarden, kan een beroep worden gedaan op de deel-
nemende landen voor het verschaffen van „speciale leningen tot een
maximum van S 400 miljoen en per jaar niet  meer  dan  3  100

miljoen. De totale operaties van de Bank zijn beperkt tot een be-
drag van $ 2,5 mld. aan te verstrekken leningen en garanties.

Vooral in het beroep, dat de Bank kan doen op de Regeringen
voor de beschikbaarstelling van kapitalen, kunnen gevaren zijn
gelegen voor een inflatoire financiering, „Nicht von der Hand zu
weisen ist in diesem Zusammenghang ausserdem die in verschiede-
nen Verdffentlichungen geausserte Vermutung, das solche Institute
dann zu einer Quelle neuer inflationarer Impulse werden, wenn
ihre Finanzoperationen nicht ausschliesslich mit Sparkapital, son-
dern teilweise auch mit neu geschaffenem Geld getatigt wiiden". 1

Het   bankstatuut   kent een drietal organen   t.w.:   1.   Raad  van
Gouverneurs; 2. Raad van Bewind en 3. Directie.

De Raad van Gouverneurs is samengesteld uit ministers, aan-
gewezen door de deelnemende landen. Haar taak bestaat o.m. uit
het verstrekken van algemene richtlijnen met betrekking tot de
credietpolitiek van de Bank, de benoeming van de leden van de
Raad van Bewind en de Directie en het goedkeuren van de jaar-
stukken.  De  Raad van Bewind, bestaande uit twaalf onafhankelijke
leden, waaronder een lid van de Commissie, en even zovele plaats-
vervangers, oefent in het algemeen toezicht uit op het beleid van de
Directie, geeft haar fiat aan leningen en garanties en stelt de rente-
voet vast. De Directie behandelt de lopende zaken van de Bank
en geeft o.a. de Raad van Bewind advies voor het aangaan van
leningen en het verstrekken van leningen en garanties.
In grote lijnen is aldus de opzet en de werkwijze van de Investe-
ringsbank weergegeven. In het statuut van de Bank is een en ander
op uitvoerige wijze geregeld. De bepalingen omtrent de Investe-
ringsbank wekken de verwachting, dat de Bank op verantwoorde
wijze een belangrijke bijdrage zal leveren tot de structurele ont-
wikkeling van de Gemeenschap en het verhogen van de levens-

1 Verslag in de Neue Ziiricher Zeitung (Handelsteil) 1-10-1957 van een voor-
dracht gehouden door Prof. THEo KELLER (St. Gallen) op de „Schweize-
rischen Bankierstagung".
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standaard. Wel dient m.i. ervoor te worden gewaakt, dat de
Bank onnodig de functie gaat overnemen van de particuliere
kapitaalverstrekkers, maar alleen als financier optreedt, indien
de kapitaalmarkt inderdaad ontoereikend is.

Naast een bancaire opzet kan de Bank, die verankerd is in het
institutionele kader van de Gemeenschap, door haar economisch-
financieel beleid betekenis hebben voor een toekomstige Europese
structuurpolitiek. Immers ook het beleid van de Bank zal zijn grond-
slag moeten vinden in criteria, die voor de financieringsactiviteiten
maatgevend zijn en die uiteindelijk, naast rentabiliteitsover-
wegingen, worden bepaald door de in artikel 2 genoemde doel-
stellingen van het verdrag, te weten de harmonische ontwikkeling
van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap.

Ten slotte moet de betekenis van de Bank worden gezien in haar
bijdrage tot het scheppen van ruimere financieringsmogelijkheden,
waaraan Europa een dringende behoefte zal krijgen door de
structuuraanpassingen en de toenemende massaproductie en spe-
cialisatie. „Deze laatste eist, om tot gunstige kostprijsverhoudingen
te kunnen komen, grote bedrijfseenheden en het beschikbaar zijn
van een veel groter kapitaalreservoir voor het volbrengen van de
alsnog omvangrijke investeringen." 1 In het bizonder bij het bij-
eenbrengen van beschikbare middelen voor Europees wenselijke
projecten in tijden van kapitaalkrapte, kan de Investeringsbank
een nlittige functie vervullen.

§ 9. Enkele conctusies
In de harde practijk der onderhandelingen is gebleken, dat de
uiteenlopende economische structuur, de afwijkende belangen en
opvattingen in de deelnemende landen, een obstakel zijn geweest
voor het vastleggen van een gemeenschappelijke economische
politiek. Zelfs op die terreinen, waarvoor een gemeenschappelijke
politiek onontbeerlijk werd geoordeeld, moest worden volstaan met
merendeels vage beginselverklaringen en werd de uitwerking van de
gemeenschappelijke politiek naar de toekomst verschoven. Over de
gemeenschappelijke politiek tast men in het duister en het is dan
ook niet goed mogelijk in dit stadium hierover een oordeel uit te
spreken, indien men speculatie vermijden wil. Niettemin zullen
met het nodige voorbehoud enige voorlopige indrukken worden
weergegeven.

In de eerste plaats valt het op, dat voor een aantal sectoren, zoals

1 p. p. VAN BERKUM: Van Keynes tot onze tijd, Maandschrift Economic,
no. 2, november 1957; blz. 79.
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de landbouw, het transport en de handelspolitiek een gemeen-
schappelijke politiek zal worden tot stand gebracht, terwijl dit ont-
breekt op het algemeen economisch en sociaal terrein. De Gemeen-
schappelijke markt omvat in beginsel alle sectoren van het eco-
nomische leven. De integratie zal nochtans in een aantal sectoren
een meer volledige vorm bereiken dan hetgeen op algemeen
economisch en sociaal gebied is voorzien. Bij de kritiek op de sectors-
gewijze integratie is erop gewezen, dat een afzonderlijke politiek
voor een bepaalde sector van het economische leven een miskenning
inhoudt van de samenhang van het totale maatschappelijke leven.
Weliswaar bestaat er mede door de bevoegdheden opgedragen aan
de Raad een zekere binding met de nationale politiek, het blijft
een feit, dat de gemeenschappelijke politiek vele wrijvingspunten
zal  krijgen met het nationale beleid en hierop diep zal ingrijpen.
Als resultante van de opvattingen in zes landen kan de gemeen-
schappelijke politiek niet overeenstemmen met de politiek van elke
nationale staat. Het is niet goed in te zien hoe, zowel de gemeen-
schappelijke als de nationale politiek, naast elkaar kunnen bestaan,
indien beide niet op elkaar zijn aangepast en afgestemd. Ofwel de
gemeenschappelijke politiek zal, rekening houdende met nationale
doelstellingen, niet tot haar recht komen, ofwel het nationale
beleid zal op losse schrpeven komen te staan zonder dat voor-
zieningen zijn getroffen om verantwoordelijkheden, die niet langer
nationaal kunnen worden gedragen, aan de Gemeenschap over te
dragen.

De gemeenschappelijke politiek met betrekking tot bepaalde
overeen te komen sectoren wordt temeer een twijfelachtige zaak,
aangezien de sociaal-economische politiek in het algemeen een
nationale aangelegenheid blijft.

Bij de onderhandelingen is men niet toe gekomen aan een discussie
over de uiteindelijke structuur van de gemeenschappelijke markt.
In dit stadium mag het misschien te vroeg zijn hierover concrete
ideeen naar voren te brengen. Inderdaad hangt veel afvan de toe-
komstige data en de groei naar gemeenschappelijke gezichtspunten.
Het bezwaar blijft bestaan, dat de gemeenschappelijke politiek op
het gebied van de landbouw, transport en de buitenlandse handel
als een afzonderlijke aangelegenheid wordt beschouwd, zonder te
zijn opgenomen  in  een meer algemeen kader van sociaal-economi-
sche doelstellingen.  Qp deze gebieden zal de overeenstemming, die
moet worden bereikt, eerder berusten op een compromis van natio-

nale belangen dan op een erkenning van de noodzaak, dat de ge-
meenschappelijke politiek voor de afzonderlijke sectoren dient te
worden afgestemd op een Europese structuurpolitiek.
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In de tweede plaats is het gemis aan ecn gemeenschappelijke
sociaal-economische politiek beslist een nadeel voor de stabiliteit\ van de markt. In vergelijking met de K.S.G. zijn aan de gemeen- 1
schappelijke organen geen bevoegdheden verstrekt tot ingrijpen op A
de markt, zoals het vaststellen van minimum- en maximumprijzen, 1  \
het regelen van de productie of de afzet in tijden van overvloed en
schaarste, evenmin als de bevoegdheid tot optreden tijdens excep-
tionele omstandigheden. Nu zou een algemene toepassing in de
E.E.G. van dergelijke ver strekkende bevoegdheden het karakter
van een institutionele markteconomie veranderen. De beschikking
over een aantal globale middelen, zoals in het eerste hoofdstuk
aangegeven, is evenwel een onmisbare voorwaarde voor het wel-
slagen van een gemeenschappelijke markt. Bij de E.E.G. gaat de
gemeenschappelijke politiek niet veel verder dan het scheppen van
evenwichtige concurrentievoorwaarden, zonder dat men feitelijk
toekomt aan een sociaal-economisch beleid met betrekking tot
b.v. de industrialisatie, de arbeidsvoorwaarden, de conjunctuur,
prijzen, enz.

De centrale leiding inzake de ontwikkeling van de gemeenschap-
pelijke markt ontbreekt. Elk land draagt zorg voor een eigen
welvaartspolitiek, min of meer onverschillig voor de situatie in een     2
ander land. Alleen ten aanzien van het monetaire beleid is voor-  /
zien in een eerste begin van co6rdinatie. Zoals reeds is opgemerkt   1
is een louter nationale welvaartspolitiek meer en meer beperkt in
haar mogelijkheden en zeker op de gemeenschappeiijke markt is
haar effect gereduceerd. Immers voor het bereiken van talloze doel-
stellingen als volledige werkgelegenheid, stabiele prijzen, evenwich-
tige wisselkoersen, schieten de nationale krachten tekort. Het gemis
aan gemeenschappelijke politiek had vanzelfsprekend tot gevolg, dat
elk land bij de clausulering naarstig heeft gezocht naar het maken
van openingen om de belangrijkste punten van zijn nationale politiek
veilig te stellen. In dit verband kan worden gewezen op de artikelen
82 en 92 en het Duitse Protokol met betrekking tot de economische
gevolgen der splitsing van Duitsland; het Protokol betreffende
Italie voor het veilig stellen van het tienjaren-plan; het Protokol be-
treffende Luxemburg ten behoeve van de agrarische problemen;
de sociale aanpassingen en de associatie-overeenkomsten met de
landen overzee ten gunste van Frankrijk. De artikelen over het
transport en de landbouw zijn voorts zo ruim gesteld, dat
voorlopig velerlei interpretaties mogelijk zijn, alvorens hier de
gevolgen merkbaar zijn. Ook in Nederland heeft de Tweede
Kamer ten slotte getracht in de vorm van een amendement op
de goedkeuringswet de politieke beginselen met het oog op de
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bizondere demografische positie van ons land te waarborgen. 1
Een nationale politiek kan alleen succes hebben als het zich

veilig weet tegen de negatieve 2 effecten  van de politiek  in  de
andere deelnemende landen toegepast. Sterker uitgedrukt, voor het
bereiken van de desiderata der nationale welvaartspolitiek is
een positieve samenwerking in de deelnemende landen, alsmede
het voorkomen van tegenstrijdige maatregelen, een vereiste.

Verschillende voorbeelden hiervan werden reeds behandeld. Ge-

memoreerd wordt 3, dat een politiek van prijsstabilisatie niet tot
het gewenste gevolg leidt, indien elders op de markt inflatie op-
treedt. Een verantwoorde loonpolitivk is onmogelijk, wanneer loon-
acties in andere landen onrust uitlokken. Het monetair evenwicht
in het ene land is afhankelijk van de monetaire stabiliteit in het
andere. De huur- en pachtpolitiek, het vestigingsbeleid, het zijn
even zovele andere punten, waar de nationale politiek haar
„raison d'ttre" verliest, indien bij de geleidelijke verwezenlijking
van de gemeenschappelijke markt hieruit niet de konsekwentie
van de noodzaak tot samenwerking wordt getrokken.

Als richtsnoer voor de wenselijke graad van centralisatie bij het
economisch beleid geldt: „The decentralisation of neutral, or almost
neutral instruments and fentralisation of clearly supporting and
clearly conflicting instruments". 4

In voorgaande beschouwingen is gebleken, waar de centralisatie bij
de E.E.G. tekort schiet, zoals op het terrein van de structuurpolitiek,
de monetaire en sociale politiek. Zelfs op die gebieden, waar het
verdrag gemeenschappelijke verplichtingen kent (art. 104) is het
nog de vraag in hoeverre de regeringen zorgen voor een hoge
graad van werkgelegenheid en voor een stabiel prijspeil. In het
bizonder op het terrein van de conjunctuurpolitiek doet zich de
behoefte aan een gezamenlijk optreden gevoelen. 4

Voorop dient te worden gesteld, dat een stabilisatie van de con-
junctuur een internationaal vraagstuk is, dat gedeeltelijk boven het
Europese kader uitsteekt. Niettemin biedt ook een gemeenschappe-
lijke Europese conjunctuurpolitiek belangrijke perspectieven. Door
1 Amendement op het Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-verdrag,

Kamerstuk 4725, no. 23.
2 Vg|. de onderscheidingen, die TINBERGEN maakt tussen „neutral, supporting

en conflicting instruments" in International Economic Integration, Hfdst.
VI, § 4.

s J. TINBERGEN a.w.; blz. 16, 97 e.v.
4 Vgl. o.m. Nota van het Centraal Orgaan voor de economische betrekkingen

met het buitenland aan de leden van de Tweede Kamer; en het Voorlopig
Verslag van het Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-verdrag.
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het gezamenlijk opvoeren van de bestedingen tijdens crisisperioden
worden de bestedingen in de Gemeenschap over en weer groter,
zodat het niveau van het onderlinge ruilverkeer op een hoog peil
kan worden gehandhaafd, zonder dat hierin een oorzaak ligt tot een
intering op de deviezenreserves oftot tekorten op de betalingsbalans. 1
De intering van de deviezenreserves zal dan worden beperkt tot de
importquota der leden-landen inzake de invoer uit derde landen.

De importquote van de Gemeenschap is kleiner dan de import-
quota van de landen tezamen. Dit verschil is op basis van de in-
en uitvoercijfers van 1955 ongeveer 30 %. De resultaten in Euro-
pees verband te bereiken, ziin gunstiger dan een conjunctuur-
politiek op nationale schaal. Een expansie-politiek, die niet door
de zes landen wordt gevolgd leidt, met name op een vrije markt,
tot een onaanvaardbaar deviezenverlies.

Eveneens kan een gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek de zo
noodzakelijke steun verlenen aan het voorkomen van een over-
expansie, of m.a.w. ertoe bijdragen, dat een volledige werkgelegen-
heid wordt verzekerd zonder dat de zo gevreesde sluipende prijs-
inflatie wordt opgeroepen. Daartoe is een zeker toezicht nodig op
de zelfdiscipline van alle deelnemende landen om inflatoire activi-
teiten te vermijden.

Het succes van de gemeenschappelijke markt zal voor een zeer
belangrijk deel afhangen van de conjunctuur-ontwikkeling. Alleen
indien voor een toereikend expansie-tempo wordt zorggedragen
kunnen omvangrijke productie-verschuivingen worden vermeden.
De instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal
heeft volgens de H.A. 2 nagenoeg niet tot concurrentiemoeilijkheden
geleid, noch een noemenswaardig aantal sluitingen van bedrijven
ten gevolge gehad. Eerder mag worden verwacht, dat het aan-
deel in het expansie-tempo van de ondernemingen verschillend
zal zijn, dan dat een ernstige terugslag voor een bepaalde industrie
zal optreden.

Dit neemt niet weg, dat het vrije marktverkeer tot structuur-
aanpassingen zal noodzaken, welke zowel door de geleidelijkheid,
waarmede de gemeenschappelijke markt wordt ingesteld, als door
de expansie die de vergrote markt zal uitlokken, niet tot ernstige
storingen behoeft te leiden. Anderzijds dient te worden gewaakt
voor een over-expansie. In dat geval zullen de zo noodzakelijke
structuuraanpassingen achterwege blijven. Immers de onder nor-

1  p, A. BLAISSE wees hierop in zijn Verslag over de Gemeenschappelijke Markt
voor het Tweede Congres van Den Haag 1953.

2 Vijfde Algemene Verslag van de H.A. over de Werkzaamheden van de
Gemeenschap.

A
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male omstandigheden niet renderende bedrijven, zullen in tijden
van hoogconjunctuur en prijsinfiatie nog min of meer met hun
verkoopsprijzen uitkomen. De prikkel tot aanpassing van hun be-
drijven  aan de gewijzigde omstandigheden ontbreekt. De voor de
welvaart van de Gemeenschap gewenste uitbreiding van de meer
rendabele goederenvoortbrenging blijft achterwege. 1

De voordelen van een gemeenschappelijke markt, in het bizonder
een betere arbeidsverdeling bij volledige werkgelegenheid, komen
alleen tot hun recht, indien wordt zorggedragen voor stabiele ver-
houdingen. Een gemeenschappelijke politiek en in het bizonder een
gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek zijn daartoe nodig. Hoewel
na de oorlog de conjunctuur zich gunstig heeft ontwikkeld, zou een
eventuele depressie de verwezenlijking van de Gemeenschap in ge-
vaar kunnen brengen, omdat in het verdrag onvoldoende waar-
borgen voor doeltreffende acties liggen.

In de jaren na de oorlog is het kernpunt van de politiek veeleer bij
de bestrijding van de voortdurende inflatie komen te liggen. „It is
this tendency towards inflation which will probably be the source of
the most serious difficulties for the Common Market." 2 Een anti-
inflatiepolitiek heeft op de gemeenschappelijke markt alleen succes,
indien ze door alle partnerlanden in gezamenlijk overleg wordt toe-
gepast. Stijgen de prijzen b.v. in Frankrijk sneller dan in de overige
landen, dan wordt hierdoor niet alleen de inflatoire druk in de rest
van de Gemeenschap verhoogd, maar er zullen zich ook betalings-
balansmoeilijkheden voordoen. Voor dit gevaar bestaat geen andere
oplossing dan een nauwe samenwerking tussen de zes landen en een
genoegzame zelfdiscipline van arbeiders en ondernemers bij de loon-
en prijsvaststelling.

Het verdrag kenmerkt zich door de verplichting tot de geleidelijke
instelling van een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en
personen. De verdragpartners zijn alleen in staat deze verplich-
tingen na te komen, indien alle landen zich hiervoor verantwoordelijk
tonen  en in een geest van samenwerking de moeilijkheden tegemoet
zullen treden. Ondanks het feit, dat de nationale politiek op de
gemeenschappelijke markt in haar werkingssfeer beperkt is, heeft de

1 Bekend is het voorbeeld van de Belgische kolenindustrie, waar, ondanks de
steun van de H.A., daartoe in staat gesteld door vereveningsheffing ten Iaste
van Duitse en Nederlandse ondernemingen, de reorganisatie gedurende de
vijfjarige overgangsperiode van de K.S.G. is uitgebleven wegens de schaarste
aan steenkool.

2  R. MARJOLIN: „Prospects for the European Common Market" in Foreign
Affairs; Vol. 36, no. 1, oct. 1957.

A
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Gemeenschap geen verantwoordelijkheid van de deelnemende
staten overgenomen, ten einde de voorwaarden te blijven scheppen,
die voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke markt
onontbeerlijk zijn. Waarborgen voor de instandhouding van het
vrije verkeer ontbreken. Het gemis aan een gemeenschappelijke poli-
tiek is derhalve 66n van de bedenkelijke zijden van het verdrag, dat
zich vooral tijdens de overgangsperiode van het verdrag zal
doen gevoelen.

„Success or failure of the integration experiment thus depends in
the last resort on the internal economic and monetary policy of
each individual member." 1

Inmiddels zal de spontane groei naar een gemeenschappelijke
structuur een prikkel kunnen inhouden het verdrag in dit opzicht
aan te vullen.

1  E. F. ASCHINGER: Aangehaald artikel.



HOOFDSTUK VI

DE INSTITUTIONELE EN ALGEMENE ASPECTEN
VAN DE GEMEENSCHAP

§   1.   De  machtsverhoudingen  in  de  Gemeenschap

Het rapport Spaak stelde voor het institutioneel bestel in de
Gemeenschap op te bouwen naar analogie van de K.S.G. Ofschoon
inderdaad de Gemeenschap een aantal overeenkomstige organen
heeft gekregen, gaat een vergelijking maar ten dele op. De
samenstelling en werkwijze mogen punten van overeenkomst in-
houden, de bevoegdheden aan de verschillende organen opge-
dragen vertonen daarentegen verschillen met de instellingen van
de K.S.G.

Wegens het echec van de E.D.G. is vooral van Franse zijde
oppositie gevoerd tegen het verlenen van een supra-nationaal
karakter aan de Gemeenschap; het woord is angstvallig in de tekst
verzwegen. De politieke tegenzin tegen het uit handen geven van
bevoegdheden aan bovenstatelijke organen draagt er schuld aan,
dat de taak van de Commissie zoveel mogelijk is beperkt en de
besluitvorming in alle belangrijke gevallen aan de Raad is voor-
behouden.

Er is nog een andere reden waarom de vergelijking met de K.S.G.
niet volledig opgaat. Bij de K.S.G. was de integratie beperkt tot
de kolen- en staalsector, waarvoor zonder onoverkomelijke moeilijk-
heden onmiddellijk de belemmeringen voor het vrije onderlinge
verkeer konden worden afgeschaft en de koers van de gemeen-
schappelijke politiek uitgestippeld. Het E.E.G.-verdrag daarentegen
reikt niet verder dan een kaderwetgeving, waarvan de beginselen
nog nader in de toekomst zullen moeten worden uitgewerkt. Alleen
de aspecten van het vrije goederenverkeer zijn volledig tot hun
recht gekomen. Evenwel de vrijheid van het personen-, diensten-
en kapitaalverkeer, alsmede het beleid met betrekking tot de land-
bouw, het transport, de buitenlandse handel  en de concurrentie
het zijn even vele punten, waarover nog geen overeenstem-
ming kon worden bereikt. In het bizonder met het oog op
een voortzetting der onderhandelingen is het nationale zelf-
beschikkingsrecht, althans in de aanvang van de overgangsperiode,
gehandhaafd.
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Bil de Raad, bestaande uit een ministeriele vertegenwoordiging
van  elk der nationale staten is, dan  ook de verantwoordelijkheid
gelegd voor de completering van het verdrag en de uitwerking van
het beleid, dat in de Gemeenschap zal worden gevoerd. De Raad
draagt eveneens zorg voor de co6rdinatie van het algemeen econo-
misch beleid der deelnemende landen. Aan de Raad zijn de belang-
rijkste bevoegdheden van het verdrag voorbehouden; zijn goed-
keuring voor de te nemen maatregelen is doorgaans vereist en
in het algemeen worden tot en met de tweede etappe zijn be-
slissingen met eenstemmigheid genomen. Eerst daarna vervalt het
nationale vetorecht en vindt de besluitvorming met meerderheid
van stemmen plaats.

Voor een goed begrip van de regelgevende bevoegdheid van de
Raad - dit geldt ook voor de Commissie - dient men te weten,
dat deze op vier manieren wordt uitgeoefend. Art. 189 luidt:

„Voor de vervulling van hun taak stellen de Raad en de Com-
missie verordeningen en richtlijnen vast, geven beschikkingen en
brengen aanbevelingen of adviezen uit, onder de in dit verdrag
vervatte voorwaarden.

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend
in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Staat.

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken
resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan
de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en
middelen te kiezen.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor
degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.

Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend. 5,

De verordende bevoegdheid van de Raad geldt o.m. het verbod
van discriminaties, het kartelregiem, de uitwerking van het land-
bouw- en transportbeleid en de handelspolitiek. In vele andere
gevallen volstaat de Raad met het geven van richtlijnen. 1 Zoals
reeds eerder werd vermeld, ontbreekt het de Raad aan bevoegd-
heden op het algemene terrein van de economische, monetaire
en financiele politiek, waaronder de conjunctuurpolitiek.

De  besluitvorming is  in het verdrag als volgt geregeld: voorzover
in het verdrag niet uitdrukkelijk anders is vermeld, neemt de Raad
zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen, zonder
weging. Voor de besluiten, waarvoor een gekwalificeerde meerder-
heid vereist is, worden de stemmen gewogen: Duitsland, Frankrijk
en Italit ieder 4, Belgie en Nederland ieder 2 en Luxemburg 1 stem.
1 Zie H. H. MAAs: De Nieuwe Europese Economische Verdragen, Sociaal-

Economische Wetgeving, juli/aug. 1957.
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Besluiten komen alleen tot stand  met een meerderheid van  12 /17,
wanneer het gaat om een voorstel van de Commissie. In alle andere
gevallen moeten bovendien minstens vier landen voorstemmen.
Van een voorstel van de Commissie kan de Raad alleen met een-
parigheid van stemmen afwijken.

Ondanks de miskenning van het supra-nationale beginsel ont-
breekt niet elk Europees element aan de gezagsverhoudingen binnen
de Gemeenschap. Het is met name de Commissie, bestaande uit
9 leden in onderlinge overeenstemming door de regeringen te
benoemen, welke als onafhankelijke instantie het aangewezen
orgaan is om te waken voor het gemeenschappelijke Europese
belang. De Commissie speelt bij de besluitvorming een belangrijke
rol in (le Raad, omdat zij in talrijke gevallen de beslissingen door
haar adviezen voorbereidt. De invloed van de Commissie mag
hierbij niet worden onderschat, omdat zij met haar apparaat bij
uitstek in staat is bij de talrijke en gecompliceerde problemen
leiding te geven. Van belang is de vraag, of de Commissie door
deskundigheid en objectiviteit het nodige respect zal weten te
verwerven om de Raad van haar opvattingen te overtuigen.
Beslissingen van de Raad tegen het advies van de Commissie in
kunnen alleen met eenstemmigheid worden genomen (art. 149),
zodat m.a.w. meerderheidsbeslissingen steeds conform het advies
van de Commissie moeten zijn. Deze bepaling, die op aandrang
van Nederlandse zijde is opgenomen, is van grote betekenis, omdat
hiermede is bereikt, dat de positie van de Commissie in de Gemeen-
schap belangrijk is verstevigd.

Aan de Commissie kent het verdrag ook zelfstandige bevoegdheid
toe, ofschoon op min of meer ondergeschikte punten. Zo kan de
Commissie bepalingen vaststellen, die van toepassing zullen zijn
op de teruggave bij uitvoer en op de vrijstelling van invoerrechten
bij invoer in geval wederuitvoer naar partner-landen plaats vindt;
de Commissie geeft richtlijnen voor de afschaffing tussen de deel-
nemende landen van heffingen met een gelijk effect als invoer-
rechten en van maatregelen met een zelfde werking als contin-
genten; zij geeft richtlijnen voor de prijsstelling voor landbouw-
producten bij overeenkomsten op lange termijn; zij verzekert de
toepassing van de concurrentiebepalingen op staatsbedrijven en
geeft richtlijnen voor de teruggave en heffing van omzetbelasting
inzake het verkeer tussen de deelnemende landen.

De Commissie ziet voorts toe op de uitvoering en nakoming
van liet verdrag en op de beslissingen van de Gemeenschap. Indien
de Commissie constateert, dat de deelnemende landen hun ver-
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plichtingen in deze niet nakomen, kan zij het betrokken land bij
het Hof aanklagen. Overeenkomstig de uitzonderingsbepalingen
van het verdrag kan de Commissie aan bepaalde landen ontheffing
verlenen van hun verdragsverplichtingen of speciale maatregelen
toestaan. Ten slotte heeft de Commissie een adviserende taak en
doet zij aanbevelingen, indien dit is voorgeschreven, maar ook
indien zij dit noodzakelijk acht.

De plaats van de Commissie is nog onzeker, voor zover het de
uitvoering van het verdrag betreft o.a. op het gebied van de
concurrentie, de landbouw, het transport en de handelspolitiek.
Hier bestaat een kans, dat de Commissie een belangrijke functie
krijgt toegewezen bij de uitvoering van de bepalingen en het beleid,
in deze sectoren te voeren.

De institutionele opzet gaat in het bizonder mank wat de parlemen-
taire controle betreft. De Vergadering, samengesteld uit volks-
vertegenwoordigers der deelnemende landen, komt minstens 66n-
maal per jaar bijeen ter beoordeling van het algemene jaarverslag,
dat de Commissie uitbrengt. Het verdrag voorziet vervolgens in
een veelvuldig overleg tussen Commissie en Vergadering. Deze
laatste kan de Commissie steeds ter verantwoording roepen en een
motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie in-
dienen. Wanneer een dergelijke motie met 2/3 der uitgebrachte
stemmen en tevens bij meerderheid van de leden der Vergadering
is aangenomen, moeten de leden van de Commissie gezamenlijk
aftreden.

De Vergadering bezit geen wetgevende bevoegdheden, noch een
recht van amendement, evenmin als een budgetrecht. Haar enige
machtsmiddel is het naar huis zenden van de Commissie. De
parlementaire controle, die de Vergadering is opgedragen, is boven-
dien onvolledig gebleven. „De Vergadoring heeft geen bevoegd-
heden t.a.v. het belangrijkste orgaan, de Raad van Ministers.
De Raad kan niet ter verantwoording worden geroepen, omdat
hij geen verantwoording verschuldigd is. Hoogstens kan in het
nationale Parlement een bepaalde uitspraak worden uitgelokt,
maar die betreft dan alleen de nationale Minister in zijn eigen
Parlement. Het evenwicht tussen de verschillende organen van de
Gemeenschap is niet gevonden. I l

Aan het Hof uan Justitie, bestaande uit zeven rechters, is opgedragen
de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van
1  P. A. BLAISSE: De Gemeenschappelijke Markt, Economisch Kwartaaloverzicht

no. 117, Amsterdamsche Bank, 2e kwartaal 1957.
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het verdrag te verzekeren.  Het Hof oordeelt  niet over de doelmatig-
heid,  alleen de wettigheid van het besluit is voor het Hof bepalend.
Geschillen over de naleving van de verdragsbepalingen worden
uitsluitend aan het Hof voorgelegd. De organen van de Gemeen-

schap, de deelnemende landen, evenals natuurlijke en rechts-

personen, indien de laatste een bindende beschikking onmiddel-
lijk aangaat, kunnen een beroep doen op het Hofwegens onbevoegd-
heid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van
het verdrag of een uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens
misbruik van bevoegdheden, i.v.m. het handelen of nalaten te
handelen van de Raad of de Commissie.

Ten slotte is ingesteld een Economisch en Sociaal Comiti van raad-
gevende aard, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle
sectoren van het economische en sociale leven, met name van de
producenten, landbouwers, vervoerders, werknemers, handelaren
en ambachtslieden, van de vrije beroepen en van het algemeen
belang. De grote landen hebben elk 24 leden, Belgie en Neder-
land    elk 12, Luxemburg 5 leden. Zij worden benoemd  in  hun
persoonlijke hoedanigheid en mogen niet gebonden zijn door enig
imperatief mandaat. Het Comita omvat gespecialiseerde afdelingen
met name voor de landbouw en het vervoer. Er kunnen sub-
comites worden ingesteld, die prae-adviezen aan het Comitt voor-
leggen. Het Comitd kan door de Raad of de Commissie om advies
worden verzocht in alle gevallen, waarin zij dit wenselijk achten.
Tot het uitbrengen van advies op eigen initiatief is het comit6 niet
bevoegd. Het verdrag schrijft echter in talrijke gevallen voor, dat
het   Comitd moet worden geraadpleegd   o. m. inzake de opstelling
van het gemeenschappelijk landbouw- en vervoerbeleid, de ge-
leidelijke verwezenlijking  van het vrije personenverkeer, de vrijheid
van vestiging, het vrije dienstenverkeer en omtrent verschillende
onderwerpen, welke verband houden met de samenwerking op
sociaal gebied. Ook in het verdrag voor Euratom is de instelling
van een Economisch en Sociaal Comita voorzien. Voor beide in-
stellingen zal hetzelfde Cornit6 als advies-instantie optreden.

De instelling van het Comit6 is vooral van Nederlandse zijde
bepleit. De s.E.R.-commissie i rvees crop, dat de genoemde wenselijk-
heid  voortvloeide  uit  de  aard  der  in het verdrag geregelde materie;
bovendien zou een bevredigender toepassing van het verdrag
kunnen worden verkregen, wanneer het bedrijfsleven tijdig met de
bij de uitvoering op te lossen vraagstukken wordt geconfronteerd
1 Verslag van de Werkzaamheden van de Commissie Europese Economische

Integratic 1957, no. 6, blz. 103.
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en gelegenheid krijgt aan die oplossing mede te werken. Ook zou
de instelling van een adviescollege bijdragen tot de ontwikkeling
van het internationaal overleg in het bedrijfsleven.

De S.E.R. heeft indertijd een tripartite samenstelling aanbevolen:
een derde ondernemers, een derde werkgevers en een derde des-
kundigen. Bij de benoeming is in het verdrag geen nadruk gelegd
op de klasse-tegenstelling werknemers-werkgevers, maar worden de
leden betrokken uit een zo ruim mogelijke groep van sectoren,
welke het economische leven in zijn vele schakeringen vertegen-
woordigt, hetgeen te prefereren is boven de suggestie van de
S.E.R. De benoeming van de leden door de Raad van Ministers
wekt de verwachting, dat de nadruk zal worden gelegd op ver-
tegenwoordiging van het nationale belang. Hier ware de voorkeur
te geven aan een benoeming door de Europese Commissie, zeker
wat betreft de vertegenwoordigers van het algemeen belang.

De instelling van een Europese Sociaal-Economische Raad kan
worden toegejuicht, „ook omdat daardoor op Europees niveau
gestalte wordt gegeven aan de christelijk-sociale gedachte van
samenwerking tussen ondernemers en werknemers". 1   Dat   aan
het Economisch en Sociaal Comit6 geen wetgevende noch uit-
voerende bevoegdheden konden worden toevertrouwd is duidelijk,
indien men bedenkt, dat een organische opbouw van het Europese
economische en sociale leven ontbreekt. Eerst wanneer de integratie
van Europa een feit is en een Europese belangengemeenschap is
ontstaan, kan worden gedacht aan een inschakeling van bedrijls-
organen bij de uitvoering van de aan de Gemeenschap toever-
trouwde taken volgens het subsidiariteits-beginsel. Het Economisch
en Sociaal Comitd zal dan echter niet „van buiten af" mogen
worden benoemd, maar langs een natuurlijke weg van onderaf
moeten voortkomen uit het economische leven, dat het vertegen-
woordigt. Een Europese bedrijfsorganisatie in publiekrechtelijk ver-
band „vindt echter weinig ofgeen aanknopingspunten in het hui-
dige  maatschappelij ke leven  van de andere deelnemende staten." 2

De vraag is in hoeverre de E.E.G. invloed zal uitoefenen op de
ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in
Nederland. Een samenwerking en overleg tussen de bedrijfs-
genoten in nationaal verband zal zeker in de overgangsfase naar
volledige integratie van betekenis blijven. Het is echter wel waar-

1  (· P. HAzENBoscH: „Een Europese Sociaal-Economische Raad" in De Gids,
45 Jrg., nr. 9,4 mei 1957.

2 W. C. L. VAN DER GRINTEN : Collectivering in het Privaatrecht, Inaugurale
Rede, Nijmegen 11-11-'57; blz. 18.
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schijnlijk dat in de toekomst de belangen anders zullen worden
gegroepeerd.  Ook is te verwachten, dat binnen de Gemeenschap de
mogelijkheden van een sociaal en economisch optreden in publiek-
rechtelijk nationaal verband beperkt zijn. De wel verkondigde
opvatting, dat P.B.0.-organen gelegenheid bieden tot publiek-
rechtelijke bindingen ter vervanging van volgens art. 85 verboden
practijken, zal een illusie blijken te zijn. Deze bindingen zullen
niet blijvend worden getolereerd, wanneer ze in strijd zijn met de
beginselen van de gemeenschappelijke markt.

§ 2. Institutionete tekortkomingen
Vooraf kan men zeggen,  dat in overeenstemming met de beperkte
opzet van het verdrag, de institutionele opbouw beantwoordt aan
zowel nationale als „Europese" desiderata. Beziet men het verdrag
vanuit een nationaal oogpunt, dan valt op dat door de weging
van stemmen in de Raad de positie van Duitsland, Frankrijk en
Italic prevaleert boven die van de Benelux-landen. Zolang voor
besluiten van de Raad eenstemmigheid is vereist, speelt dit uiter-
aard nog geen rol. Wanneer echter tijdens de derde etappe in vele
gevallen tot gekwalificeerde meerderheidsbesluiten wordt over-
gegaan, kunnen de kleinere landen in het algemeen vlugger worden
overstemd. Nu is niet te voorspellen welke landen straks de meerder-
heid zullen vormen. Dit zal afhangen van de speciale onderwerpen
en omstandigheden. Zo is te verwachten, dat Nederland evenals
bij de onderhandelingen over het verdrag een geisoleerde positie
zal innemen betreffende een aantal onderwerpen waar het van de
vijf landen afwijkende belangen heeft.  Dit zal het geval kunnen zijn
op het gebied van het transport, de gemeenschappelijke handels-
politiek en de landbouw, waar Nederland min of meer een unieke
geografische en demografische positie in de Gemeenschap inneemt.

Van Europees standpunt uit valt het te betreuren, dat tijdens
de overgangsperiode geen versterking van de Commissie plaats
vindt, maar de supra-nationale macht geleidelijk wordt ingenomen
door de Raad, waarin een meerderheid van Staten beslist. Als
zodanig speelt het nationale element of althans het nationale
groepselement een overwegende rol. Waaruit bestaan de waar-
borgen,  dat de belangen  van de minderheid niet worden opge-
offerd aan het eigenbelang van de meerderheid, zonder dat een
dergelijke politiek in overeenstemming is met de doelstellingen van
de Gemeenschap? Is de instemming van de Commissie bij meerder-
heidsbeslissingen   van   de   Raad als waarborg voldoende?   Een   be-
vestiging van deze vraag is alleen op zijn plaats, indien de Com-
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missie haar karakter als onafhankelijke, boven de nationale partijen
staande instantie weet te handhaven en geleidelijk zal uitgroeien
tot de centrale instelling van de Gemeenschap. Maar zal de
Commissie in staat zijn het Europese belang veilig te stellen even-
tueel tegen de idee van de Raad in en wat gebeurt er in het geval,
dat er geen overeenstemming tussen de Commissie en de Raad
mogelijk blijkt? Zijn in een dergelijke situatie de instellingen van
de   Gemeenschap tot besluiteloosheid gedoemd?   Dit  is een leemte
in het verdrag welke eens te meer bewijst, dat het verdrag alleen
uitvoerbaar is, indien kan worden gerekend op een bereidheid
bij de meerderheid der leden de talloze moeilijkheden en vraag-
stukken, die zich in de komende tijd zullen manifesteren, in
Europese zin tegemoet te treden.

Behalve de vele tekortkomingen, inhaerent aan de beperkte opzet
van het verdrag, valt de vraag te beantwoorden of de organen
opgewassen zijn tegen hun taak de doelstellingen van het verdrag
waar te maken. Terwijl de staten zich meer en meer beperkt zien
in hun nationale beleid, zijn de Europese organen niet in staat de
verantwoordelijkheden over te nemen. Dit zal enerzijds leiden tot
een verminderde staatsinvloed op het economisch leven, hetgeen
in het bizonder de Franse economie ingrijpend zal kunnen wijzigen.
Anderzijds zal de Gemeenschap aan nationale verlangens moeten
tegemoetkomen, wil zij niet het gevaar lopen, dat de uitvoering
van essentiele taken wordt verwaarloosd. Deze uitzonderings-

n                           IpuailiCs en tegemoeticomingen aoen aIDreUK aan de overeen-
gekomen doelstellingen, waarbij kan worden gedacht aan be-
schermende maatregelen, welke het vrije verkeer zullen inperken
in geval van betalingsbalansmoeilijkheden, werkloosheid, span-
ningen in lonen en prijzen enz.

De nadruk, welke in het verdrag wordt gelegd op de opheffing
van de belemmeringen in het onderlinge verkeer doet vrezen, dat
andere doelstellingen van regeringsbeleid hieraan ondergeschikt
zullen moeten worden gemaakt. De prijs die men moet betalen
voor de deelname aan de grote gemeenschappelijke markt kan
bestaan in b.v. het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van de prijs-
stabilisatie, de sociale politiek, de rente-politiek, of een industriali-
satiebeleid. Niet steeds behoeft de nationale inperking een nadeel
voor de volkswelvaart te betekenen, maar de kans is niettemin
reeel, dat de doelstellingen van de nationale politiek in gevaar
worden gebracht.

Nu kan men van de optimistische veronderstelling uitgaan, 1

1   Vgl. J. C. RAMAER : „De Euromarkt - een opinie" in E.S.B., 4/9/'57.
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dat de ontwikkeling door de Euromarkt in gang gezet, zal dwingen
tot de vereiste samenwerking op economisch, monetair en
conjunctureel gebied. Deze tendens ligt beslist besloten in de
conceptie van de gemeenschappelijke markt. Onzekerheid bestaat

er, op welke basis deze voortgang naar integratie zal plaats
vinden. Door het ontbreken van duidelijke beginselverklaringen
over de te volgen politiek is het gevaar niet denkbeeldig, dat, be-
halve een opportunistische samenwerking, niet bewust wordt ge-
streefd naar een voor Europa gunstige structuur, maar daarentegen
in de institutionele opzet alle steun wordt gegeven aan de ver-
werkelijking van de nationale verlangens der meerderheid. Een Euro-
pees toezicht en een Europees beleid kunnen niet volledig van te
voren worden uitgestippeld, maar zullen moeten meegroeien met
het integratieproces, waarbij vanzelf de behoefte aan gemeenschap-
pelijke behartiging van de belangen zich manifesteert. Niettemin
zouden in het institutionele kader zodanige waarborgen moeten
zijn opgenomen, dat dit proces te allen tijde, naar Europese
maatstaven gemeten, economisch verantwoord verloopt.

Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat de zes landen niet
hebben willen volstaan met een liberalisering van de handel volgens
19e en begin 20e eeuwse begrippen, zoals RupKE ten voorbeeld
heeft gesteld. Ondanks 248 verdragsartikelen en 10 protocollen zijn
zij er toch niet in geslaagd een synthese te vinden, welke ruimte
laat  voor een onder de huidige omstandigheden wenselijk geachte
overheidsleiding, bij een zo groot mogelijke internationale arbeids-

verdeling. Het voorlopig achterblijven van de politiek-institutionele
integratie bij de economische belangengemeenschap, welke wordt
beoogd, is vooral schuld aan deze tekortkoming. Het kader is
echter geschapen, waaruit in de toekomst de politiek-institutioneel
wenselijke aanvullingen kunnen voortkomen.

In dit verband zal het oog dienen te blijven gericht op een zo
groot mogelijke samenwerking tussen de Europese instituten en
op een samensmelting van de Europese organen. Hiervoor is het
niet voldoende dat zowel het Hof als de Vergaderingen van de
E.E.G. en Euratom I worden samengevoegd, maar ook tussen de

overige organen van de Europese Gemeenschappen als bijvoorbeeld
de H.A. van de K.S.G., de Commissies van de E.E.G. en Euratom zal
de samenwerking tot een maximum moeten worden uitgebouwd
ter wille van een eensluidende politiek in Europa.

1 Zie Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Ge-

meenschappen gemeen hebben.
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§ 3. De verdeling van de lasten
Ook uit de financiering van de Gemeenschap blijkt, dat de op-
stellers van het verdrag nog niet zijn toegekomen aan de conceptie
van een bovenstatelijke vormgeving. In tegenstelling met de K.S.G.,
dat als eerste voorbeeld van Europese integratie over een eigen
bron van inkomsten beschikt, berust de financiering van de E.E.G.
op bijdragen van de nationale staten. „De konsekwenties hiervan,
met name voor het karakter en de onderlinge verhoudingen van de
instellingen der Gemeenschap kunnen belangrijk zijn". 1 De ge-
volgen zijn zelfs onmiddellijk merkbaar: de verdeling der lasten
is mede bepalend geweest voor de samenstelling der organen.

Om na het verstrijken van de overgangsperiode de Gemeenschap
een grotere onafhankelijkheid te kunnen geven is in art. 201 be-
paald, dat de Commissie een studie zal maken van de financiering
van de Gemeenschap uit eigen middelen met name door ont-
vangsten afkomstig uit het gemeenschappelijk douanetarief. De
overgang tot de financitle zelfstandigheid der Gemeenschap is |1/'
echter afhankelijk  van de volledige instemming der deelnemendel 4
landen:   de   Raad kan alleen met eenstemmigheid aanbevelingen 1   &
richten tot de regeringen. Veel perspectiefbiedt het artikel dus niet.  6

Wat de uitgaven van de Gemeenschap betreft kan tussen een
drietal categorieen onderscheid worden gemaakt:
1.  de  uitgaven  voor de instellingen der Gemeenschap;
2. de uitgaven voor het Sociale Fonds;
3. de uitgaven voor het Fonds voor de overzeese gebieden.
Bij de eerste categorie maakt elke instelling een raming op
van haar uitgaven op grond waarvan de Commissie een ontwerp-
begroting opstelt, welke met een advies aan de Raad wordt gezonden.
Bij de vaststelling der begroting blijkt opnieuw de beslissende in-
vloed van de Raad. Weliswaar mag de Vergadering wijzigingen
voorstellen, maar het is ten slotte de Raad, die met gekwalificeerde
meerderheid de begroting definitief vaststelt.

Voor de aanvaarding van het decl der begroting, dat betrekking
heeft op het Europees Sociaal Fonds, worden de stemmen in de
Raad gewogen volgens de bijdragen aan het Fonds. 2 De uitgaven

1  Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-
verdrag; blz. 45.

2 Stemverhouding: Bijdragen in %:
Belgie . . .8        8.8
Duitsland . . .      32           32
Frankrijk . . .    32         32
Italic . . . . .2 0              20
Luxemburg . .     1         0.2
Nederland . .    7        7
I8
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hebben hier nog een onbekende grootte, welke ten nauwste samen-
hangt met de hulpverlening van het Fonds.

De uitgaven van het Fonds voor de overzeese gebieden zijn
voor een periode van 5 jaar bij Protocol vastgesteld.

Over de verdeling van de uitgaven traden bij de onderhande-
lingen 2 opvattingen naar voren. Enerzijds waren er voorstanders
de lasten te verdelen overeenkomstig de draagkracht, anderzijds
werd het wenselijk geacht de bijdragen vast te stellen in samenhang
met het politiek belangenevenwicht. De verdeelsleutels aanvaard
voor het Europees Sociaal Fonds en de Europese Investerings-
bank I houden rekening met het eerste principe; de financiering
van de instellingen der Gemeenschap geschiedt op basis van het
tweede beginsel. De financiele bijdrage der deelnemende landen
in de begroting voor de instellingen zijn overeenkomstig de volgende
verdeelsleutel vastgesteld:

Belgie 7.9 Frankrijk 28 Luxemburg 0.2
Duitsland 28 Italic 28 Nederland 7.9

De verdeling der lasten is meer het resultaat van onderhande-
lingen geworden dan dat men heeft gestreefd naar het vinden van
een sociaal-economische maatstaf. „The principle of 'fair shares'
in the burden is, of course, unobjectionable; but quite apart from
the problem of enforcing the principle, it is not really very easy
to define precisely what is meant by a fair share of the burden". 2
Onderscheid kan worden gemaakt tussen een drietal methoden
voor het toepassen van een sociaal-economische maatstaf:
a. proportionele verdeling  naar het nominale inkomen   per   land;
b. proportionele verdeling naar het reele inkomen per land;
c. progressieve verdeling op basis van het reele inkomen per hoofd

van de bevolking, vermenigvuldigd met het aantal inwoners
per land.

De eenvoudigste weg is de verdeling van de lasten volgens het
nationale aandeel in het gezamenlijk nominaal inkomen van de
Gemeenschap.

Men moet uiteraard voorzichtig zijn met het hanteren en ver-
gelijken van cijfers over het nationaal inkomen. Uit de opstelling
op blz. 275 blijkt echter, dat een verdeling van de lasten volgens
het nationaal inkomen, aangenomen, dat de gegevens betrouwbaar
zijn, moeilijk als fair kan worden beschouwd. Beziet men de in-
komens per hoofd van de bevolking, dan lopen deze sterk uiteen.
Wordt echter de verdeling van de lasten op het principe van de

1  Zie Hoofdstuk V, § 8.
2   MEADE: Problems of Economic Union; blz.  88.
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Nat. product Nat. product
1955

Aantal inwoners in marktprijzen per hoofdin mln.
(in mrd. S)           (in S)

Nederland . . . . 10.7 7.67 713

B.L.E.U. . . . . 9.2 9.74 1061

Frankrijk . . . . 43.3 47.65 1100

Italit . . . . . 48.0 21.65 451

Duirsland . . . . 50.0 39.05 781

161.2 125.76 780

Bron: O.E.E.S.

draagkracht gebaseerd dan mag men niet langer uitgaan van het
nominale inkomen, maar dient men zich te baseren op het reele
inkomen.

Men is reeds geruime tijd doende 1 de reele inkomens van de
Westeuropese landen te benaderen zonder dat algemeen aan-
vaarde resultaten zijn bereikt. Evenwel een ruwe benaderL.g van
het reele inkomen is als maatstaf te preferen boven het nominale
inkomen. Met de draagkracht wordt alleen volledig rekening
gehouden, indien het reele inkomen per hoofd van de bevolking
kan worden hen2rlerrl. De moeilijkheid is hoe hierbij de lasten
te verdelen. Het is eenvoudig gezegd, dat landen met een hoog
reeel inkomen per hoofd een groter aandeel in de lasten kunnen
dragen dan de armere landen, maar hoevee 1meer, ofanders gezegd
hoe de progressie te bepalen, is een vrij arbitraire aangelegenheid.

Gezien de vele moeilijkheden, is de oplossing tijdens de onder-
handelingen gezocht in een forfaitaire beslissing. Trouwens de be-
dragen waar het voorlopig om gaat (voor Nederland 50 A 80 mln
per jaar) zijn van relatief geringe betekenis in verhouding tot het
nationale overheidsbudget. Niettemin is het te betreuren, dat men
onvoldoende heeft gezocht naar een sociaal-economische en
ethisch-verantwoorde maatstaf, welke straks als de Gemeenschap
tot een federale vorm uitgroeit zeker van node is. De gekozen
weg is kennelijk als voorlopig te zien in verband met het feit,
dat in de toekomst aan een systeem van eigen middelen de voor-
keur wordt gegeven.

Verwonderlijk is de gedachte, dat deze eigen middelen zouden

1  Vgl. de studies ondernomen door de K.S.G.

../
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moeten voortvloeien uit het gemeenschappelijk douanetarief. Er
bestaat geen enkel verband tussen de uitgaven  van de Gemeen-
schap en de baten aan douanerechten, zodat ook een begrotings-evenwicht volkomen op toevalligheid zal neerkomen. Bovendien
ontbreekt een goede motivering voor een dergelijk idee, ofschoon
hier niet wordt ontkend, dat de ontvangsten aan douanerechten
het typisch nationaal karakter hebben verloren. Ten slotte dreigt
ook het gevaar, dat bij een koppeling van de financiering der
Gemeenschap aan de baten der invoerrechten de handelspolitiekder Gemeenschap bevooroordeeld is, hetgeen in het bizonder tot
uitdrukking kan komen bij de verlaging van invoerrechten en
het verlenen van tariefcontingenten.

§ 4. Slotbeschouwing

In hoofdstuk I werden de volgende karakteristieken van de inte-
gratie gegeven:
1. het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen;2. een gemeenschappelijk concurrentieregiem;
3. een gemeenschappelijke politiek;
4. supra-nationale instanties, welke verantwoording dragen voor

de institutionele markteconomie.
Aan de hand van deze karakteristieken blijkt met de E.E.G. een
eerste stap in de richting van een volledige integratie te zijn gezet.
In het verdrag zijn de elementen van integratie niet alle in dezelfde
mate verwezenlijkt, maar komen in bovenstaande volgorde de
eerste aangegeven karakteristieken beter tot hun recht dan de
laatste. Er is dan ook geen evenwichtig beeld verkregen. In tegen-
deel, de kans op spanningen tussen sectoren van het economisch
leven, die bewust worden geintegreerd en die voorlopig buiten
het integralieproces gehouden zijn, is aanwezig.

De verwijdering van alle wederzijdse handelsbelemmeringen
binnen een overeengekomen redelijke periode is zonder meer 66n
van de grote verdiensten van de E.E.G. Het vrije verkeer van
goederen en diensten schept de voorwaarde voor betere arbeids-
verdeling en werkmethoden. Tegen de bij de afbraak van de
binnentarieven gevolgde methode bestaan bezwaren wegens hetinstandhouden van de ongelijke tariefbescherming in de overgangs-
periode alsmede op grond van de bizondere positie aan Frankrijk
toegekend.

Het gevaar is latent aanwezig, dat de vrijheid van het goederen-
verkeer door de uitzonderingsclausules in het verdrag niet alleen
op losse schroeven komt te staan, maar dat bovendien door het

-.
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gemis aan een gemeenschappelijke en gecoardineerde politiek de
deelnemende landen van deze uitzonderingsbepalingen gebruik
zullen maken en wel meer dan voor het goed functioneren van de
gemeenschappelijke markt aanvaardbaar is.

De protectionistische tendenzen die in de Gemeenschap aan-
wezig zijn worden afgezwakt door de mogelijkheid van tarief-
contingenten en de beginselverklaring van een liberale politiek
t.o.v. derde landen. Bij het afwegen van de voordelen van „trade
creation" tegen de nadelen van „trade diversion" is een zeker
optimisme over het resultaat gewettigd.

De E.E.G. wil meer zijn dan een douane-unie. Het nut van een
vrij kapitaal- en personenverkeer is evenwel alleen zinvol, indien
evenals dit geldt voor het goederenverkeer, hieraan een aantal
prealabele voorwaarden worden verbonden waarin bepaalde mini-
mumeisen of -normen aan de marktbeinvloeding worden gesteld.
Zolang hieraan niet is voldaan blijft het kapitaal- en personen-
verkeer op twee gedachten hinken: nationale verantwoordelijkheid
en Europese marktverhoudingen.

De gemeenschappelijke markt berust op een institutionele markt-
economie, waarvoor in het verdrag een kaderwetgeving is ge-
troffen. Daarbij is in het bizonder de nadruk komen te vallen
op het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden, waartoe
in het verdrag een aantal beginselen of normen voor de concur-
rentie zijn vastgesteld, welke nog nader moeten worden uitgewerkt.
Het opruimen van de concurrentieverstoringen, ondanks een
mogelijke critiek-hierop in verband met de ongelukkige formulering
der kartelbepalingen, de onvolkomen harmonisatie van het
nationale beleid eri de ongefundeerde gelijktrekking van arbeids-
voorwaarden, is niettemin vergeleken met het ongereglementeerde
internationale ruilverkeer een waardevolle verbetering, waarmede
de voorwaarden zijn gelegd voor een arbeidsverdeling, die econo-
misch is te verdedigen. De schepping van een grote Europese markt  1 \
zal een toenemende concurrentie oproepen, hetgeen een krachtige    
stimulans betekent voor grotere efficiency en meer doelmatige pro-
ductie.

Ondanks het feit, dat door het vrije verkeer de nationale econo-
mieen voor invloeden van buiten worden ontsloten en essentiele
instrumenten van economische leiding verloren gaan, ontbreekt
in het verdrag de mogelijkheid tot het voeren van een gemeen-
schappelijke, althans gecotirdineerde politiek, welke in de plaats
treedt voor nationale taken en verantwoordelijkheden. Niet alleen,
dat de doelstellingen van de nationale politiek straks in gevaar
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komen door de controversiele effecten, welke zich op de gemeen-
schappelijke markt voordoen, ook is het nationale kader niet langer
toereikend zonder de positieve steun van de partnerlanden voor
het voeren van een doeltreffend beleid. Alleen op het gebied van
de landbouw, het transport en de handelspolitiek is een beginsel-
verklaring in het verdrag opgenomen, maar hier is geen overeen-
stemming bereikt over de inhoud van een dergelijke gemeen-
schappelijke politiek.  Uit een gemeenschappelijk verantwoordelijk-
heidsgevoel zijn ten slotte het Europees Sociaal Fonds en de
Europese Investeringsbank ontsproten, welke steun verlenen bij
resp. de sociale en economische aanpassingen aan ,structuur-
veranderingen en bij de ontwikkeling van achtergebleven gebieden.

Het gemis evenwel aan een algemene economische politiek is
een gevolg van de prioriteit, die de zes landen aan het vrije verkeer
hebben geschonken, een prioriteit, die echter onhoudbaar wordt,
wanneer andere essentiele doelstellingen van nationale politiek
in het gedrang komen. Een Europese gemeenschap is alleen levens-
vatbaar - en deze kwestie wordt steeds dringender naar mate de
gemeenschappelijke markt zich voltrekt - indien door gemeen-
schappelijke organen leiding aan de gemeenschappelijke markt
wordt gegeven op algemeen economisch, monetair en in het
bizonder op conjunctureel gebied, in welk kader de landbouw-,
transport- en handelspolitiek moeten worden ingebouwd. Dit ver-
onderstelt echter, dat men zich rekenschap geeft van de voor
Europa meest geeigende sociaal-economische structuur.

De bescheiden overdracht van nationale bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden aan de organen van de Gemeenschap heeft
de institutionele vormgeving aan de gemeenschappelijke markt
belemmerd. Bij de gemeenschappelijke organen is het accent op
de nationale staten blijven liggen, getuige o.a. de vooraanstaande
plaats van de Raad. Ofschoon hier een uitbreiding van de compe-
tentie als een gevolg van het op gang gebrachte integratieproces
in de toekomst niet onmogelijk is, levert de ondergeschikte plaats
van de Commissie als Europese instantie onmiddellijk gevaar op
voor de overgangsperiode. Gedurende deze tijd kan het integratie-
proces in plaats van op het gemeenschappelijk belang te zijn afge-
stemd tot voorwerp van nationale belangenstrijd worden gemaakt.
De overgangsperiode geeft de deelnemende landen geen garantie,
dat de lasten en voordelen evenredig worden verdeeld.

«



HOOFDSTUK VII

DE ASSOCIATIE-OVEREENKOMSTEN

§  1.   Aftika  en  de  Europese  politiek

De associatie der overzeese gebieden met de gemeenschappelijke
Europese markt roept een geheel eigen complex van vraagstukken
op met interessante econornische aspecten. Nochtans mag met uit
het oog worden verloren, dat de politieke overwegingen, die geleid
hebben tot de associatie van de landen en gebieden overzee, een
dominerende rol hebben gespeeld. Het was eerst in Venetie, dus
na het verschijnen van het rapport Spaak, dat Frankrijk de ge-
dachte van een bizondere deelname van de landen en gebieden
overzee met de gemeenschappelijke Inarkt ter tafel bracht. Tegen-
over de economi$che bpenstelling van de Franse landen en gebieden
overzee voor de Europese partners verlangde Frankrijk als extra
prestatie een door de Gemeenschap te verlenen investeringshulp
aan deze gebieden. Als tweede motief voor dit verlangen gold het
feit, dat het tot ontwikkeling brengen van de Afrikaanse gebieden
een zware last legde op de Franse economie; een bijdrage van de
partnerlanden zou niet alleen overeenstemmen met het belang dat
de Geinccnschap hccft bij nauve banden tussen Europa en een
tot ontwikkeling gebracht Afrika, maar tegelijkertijd een meer
evenwichtige lastenverdeling tot stand brengen.

Bij de onderhandelingen heeft een sterke oppositie bestaan tegen-
over de Franse eisen. In de eerste plaats waren de overige landen
gekant tegen het mededragen van verantwoordelijkheid voor de
Franse ontwikkelingspolitiek in zijn Afrikaanse gebieden, hetgeen
een gevolg zou zijn van de financiele bijstand. Een tweede bezwaar
richtte zich tegen de hoogte der Franse eisen, die als excessief
werden beschouwd.

Wat de bedragen betreft, deze zijn volgens het oordeel van de
Nederlandse Regering tot aanvaardbare proporties teruggebracht
en beperkt tot een aanvulling op hetgeen ter bevordering van de
sociale en economische ontwikkeling door de voor die landen vcr-
antwoordelijke instanties zelf wordt verricht.

Ten aanzien van de politieke gevolgen kan worden opgemerkt,
dat een aantal waarborgen werden verkregen. De door de Gemeen-
schap geboden hulp mag nimmer voor souvereiniteitsuitgaven
worden aangewend, terwijl aan de Europese hulp geen politieke
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voorwaarden zijn gesteld. Verder is aan de Commissie een belang-rijke taak toegewezen bij de verdeling en bij het toezicht op het
gebruik van de gelden. De investeringshulp strekt zich vervolgensuit tot alle landen en gebieden, welke bizondere betrekkingen
onderhouden met behalve Frankrijk ook Italie, Belgie en Nederland.

Van meer belang is echter, dat in de partnerlanden een beter
begrip is ontstaan voor de Franse politiek in Afrika. Een groep
parlementsleden, die op uitnodiging van het „Centre Europdend'Information" een studiereis heeft gemaakt door Frans West-
Afrika en Frans Equatoriaal-Afrika getuigt 1 unaniem van ver-
trouwen in het Franse optreden. De aanvaarding van de „Loi
cadre"  in   1956  door het Franse parlement heeft  aan de Afrikaanse
gebieden een begin van een eigen politiek leven geschonken.Rechtstreekse verkiezingen zijn gehouden op basis van een enkel-
voudige lijst voor blank en zwart tezamen. De Franse politiek is
bewust gericht op een economische en politieke ontwikkeling van
de Afrikaanse gebieden. Frankrijk streeft, in tegenstelling met de
door het Verenigd Koninkrijk gevolgde methode, naar een „ver-
vlechting van de politieke en economische belangen van hetcontinent en overzee, gebaseerd op de beginselen van co-educatie
en medeverantwoordelijkheid. Er zijn zonder twijfel fouten ge-
maakt; de Franse politiek heeft haar doel op onderdelen voorbij
geschoten, hetgeen niet los kan worden gezien van de tragische
ontwikkeling, die zich in Noord-Afrika voltrekt. De nieuwe politiek
in een ontwakend Afrika kan naar mijn mening met vertrouwen
tegemoet worden gezien. Of het experiment ten slotte zal slagen,
zal de toekomst leren. Het betreft hier echter een eerlijke poging,
die een bescheiden deelneming van de partners van de Europese
economische gemeenschap aan de ontsluiting van deze gebieden
rechtvaardigt". 2 Indien Europa afzijdig zou blijven,  zal  de
armoede in Afrika door politieke machten worden uitgebuit, hetgeennoch  in het belang van Europa,  noch in het belang van Afrika is.

Voor Europa, dat als geen ander werelddeel van andere contin-
genten afhankelijk is, bestaat geen ander alternatief, dan het vestigenvan een blijvende belangengemeenschap met de Afrikaanse ge-
bieden, waartoe de investeringshulp als een voorwaarde magworden beschouwd.

Alvorens nader op de bizondere facetten van de associatie in te
gaan, wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal categorieen
1, L'Association Europe-Afrique: „Tdmoignages", Publication du Centre

Europ6en d'Information    1957.
2    P.  A.  BLAISSE: Een groots en ernstig experiment, Fransen gaan hun Afrikaanse

gebieden ontsluiten, De Volkskrant  11-5-'57.
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van gebieden en landen overzee, welke bizondere betrekkingen
onderhouden met de deelnemende moederlanden.

1. Het grondgebied van de deelnemende landen buiten Europa:
Algerije en de z.g. ddpartements d'outre-mer (Martinique,
R6union, Guadaloupe).

In tegenstelling met de K.S.G. behoren deze gebieden wel tot de
Gemeenschap. De bepalingen van het verdrag zijn echter niet
alle van toepassing, omdat Algerije en de gebieden d'outre-mer
nu eenmaal met het moederland economisch niet zijn gelijk te
stellen. Zo zijn de regelingen, omvattende het vrije verkeer van
goederen en diensten, de landbouw, de mededinging, de uit-
zonderingsbepalingen en de instellingen, direct van toepassing,
maar over de vrijheid van het personen- en kapitaalverkeer, de
deelname aan het Sociale Fonds en de Investeringsbank zal nog
nader door de Raad moeten worden beslist.

2. De zelfbesturende gebieden: Marokko en Tunis, Libie en
Somaliland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

De associatieregelingen zijn op deze landen niet van toepassing.
De zelfbesturende gebieden, zullen na de inwerkingtreding van
het verdrag worden uitgenodigd tot een of andere vorm van deel-
name aan de Gemeenschap, waartoe aan het verdrag een aantal
intentieverklaringen zijn toegevoegd.

3. De niet zelfstandige overzeese gebiedsdelen waartoe behoren:
Frans West- en Equatoriaal-Afrika, Togoland, Kameroen, Madagas-
kar, de 1''ranse bezittingen in de Stille Oceaan, de Beigische Congo,
het onder Italiaans beheer staande kustgebied van Somaliland en
Nederlands Nieuw-Guinea.

Het is juist deze laatste categorie, waarop de associatiebepalingen
van het verdrag van toepassing zijn. Een aantal essentiele onder-
delen van de associatie zullen hier achtereenvolgens worden be-
sproken namelijk:
a. het handelspolitiek regiem
b. de investeringshulp
c. de vrije vestiging.

§ 2. Het handelspolitiek regiem

Het handelspolitiek aspect van de associatie komt op het volgende
neer: de deelnemende landen stellen hun grenzen open voor de
overzeese gebieden op dezelfde wijze als zij dit overeenkomstig
het verdrag doen tegenover de Europese partnerlanden; de over-
zeese gebieden zullen het preferentiele economische en handels-
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politieke regiem,  dat zij op de moederlanden toepassen, geleidelijk
ook uitstrekken tot de andere Europese landen.

De gebieden overzee breken hun invoerrechten en overige
handelsbelemmeringen dus niet geheel af, maar hun bijdrage
wordt beperkt tot de opheffing van het verschil in behandeling,
dat de vijf landen ondergaan ten opzichte van het betreffende
moederland. Men heeft de geassocieerde landen voldoende moge-
lijkheid willen bieden tot bescherming van de daar gevoerde ont-
wikkelingspolitiek, terwijl verder het heffen van invoerrechten als
een onmisbare bron van inkomsten voor de overheid hier mede
van doorslaggevende aard is geweest. De autonome bevoegdheid
van de autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de betrokken
overzeese gebieden, staat wel in tegenspraak met de idee van
associatie, ondanks het feit, dat de autoriteiten bij de vaststelling
der rechten en de uitvoering der handelspolitieke maatregelen
op geen enkele wijze tussen de deelnemende landen mogen
discrimineren. De ontwikkeling van deze gebieden kan evenwel
vrijelijk, naar eigen maatstaven worden gestimuleerd door handels-
politieke maatregelen, die zich buiten de sfeer van verantwoordelijk-
heid en controle der Gemeenschap afspelen.

Aangezien de overzeese gebieden hun eigen douanesysteem be-
houden en niet met het gemeenschappelijk buitentarief worden
omringd, kan de bestaande ongelijkheid van tarieven aanleiding
geven tot ongewenste doorvoer van goederen via landen met lage
rechten. Indien de Europese landen hiervan hinder ondervinden
kan de kwestie ter regeling aan de Commissie worden opgedragen.

Opgemerkt wordt, dat voor enkele gebieden de tariefbepalingen
niet gelden. „Die Frans-Afrikaanse gebieden, alsmede de Belgische
Congo, welke behoren tot het z.g. Conventionele Congo-bekken,
zullen namelijk op grond  van het verdrag van Berlijn  van  1885
en het verdrag van St. Germain van 1919 verplicht blijven tot een
non-discriminerend handelsregime. Deze gebieden hebben thans
ook ten opzichte van hun moederlanden geen preferentieel regime.
Deze gebieden hoeven dus niet over te gaan tot de afbraak van
hun tarieven tegenover de Europese Economische Gemeenschap,
aangezien zij dan ook tegenover alle derde Staten deze tarieven

-1zouden moeten afbreken.
Voor de afl)raak van de kwantitatieve beperkingen is een enigszins

andere regeling getroffen, neergelegd in de Toepassingsovereen-
komst betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee
met de Gemeenschap. De regelingen lopen parallel met de ver-
1 Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van het E.E.G.-

verdrag; blz. 45.
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ruiming der invoercontingenten in de deelnemende landen, echter
met die beperking, dat de Toepassingsconventie geldt voor een
eerste periode van 5 jaar. Indien de geldigheidsduur van deze
overeenkomst niet wordt verlengd, blijven de invoercontingenten
gehandhaafd op het peil, dat aan het einde van het vijfde jaar is
bereikt. De wederzijdse afl)raak der tarieven daarentegen zal
worden voortgezet, zelfs indien geen regelingen voor een nieuwe
periode zijn getroffen.

§   3.    De   inuesteringshulp

Aan het Franse argument, dat als tegenprestaties voor de open-
stelling der Afrikaanse gebieden van de Europese landen een in-
vesteringshulp mocht worden verlangd, kan slechts een betrekkelijke
waarde worden toegekend.  In 1955 hebben de Territoires d'outre-
mer (T.o.M.) voor Fr.frs. 272 miljard aan goederen ingevoerd,
waarvan 20 miljard afkomstig was van de vijf deelnemende Euro-
pese landen. Een verruiming van de invoercontingenten met 20 %
per jaar zou binnen vijfjaar de invoer uit de deelnemende landen
kunnen verdubbelen. 1 Indien men er van uitgaat, dat de handel van
de T.O.M. geheel geconcentreerd is binnen de „mdtropole", namelijk
88 % van de importen zijn uit Frankrijk afkomstig en 70 % van de
uitvoer is gericht op de zone van de Franse franc, dan moet het
duidelijk zijn, dat voorlopig de dominerende invloed van Frankrijk
niet zai worden opgeheven en zeker  niei   indien   CCIl   uilbi cidiIig
van het handelsverkeer in het algemeen kan worden verwacht.

Veeleer moet de investeringshulp worden gezien als een Afrikaans
belang. „Doel van de associatie is het bevorderen van de econo-
mische en sociale ontwikkeling der landen en gebieden en de
totstandkoming van nauwe economische betrekkingen tussen hen
en  de  Gemeenschap  in haar geheel"   (art. 131). Hoewel  op  den
duur de investeringshulp wellicht vruchten voor Europa zal af-
werpen, moet de geboden hulp toch allereerst worden gezien in
het belang van deze gebieden zelf. Een dergelijke hulpverlening
past geheel in het internationale streven van hulp aan achter-
gebleven gebieden, waarvan o.a. TINBERGEN 2 een krachtig voor-
stander is, die zelfs pleit voor een wereldbelasting ten bate van de
onontwikkelde gebieden, opdat de mensen persoonlijk en voort-
durend herinnerd worden aan een van de hoofdtaken, waar de
internationale Gemeenschap voor staat.

Hoewel los van de internationale activiteiten, die op dit gebied

1  1204 : 1003 - 207.4.
2 J. TIMBERGEN: a.w. hoofdstuk I.
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worden ondernomen door de ontwikkelde Europese landen zal de
hulp aan de Afrikaanse gebieden een soortgelijke verdienste
hebben, hetgeen blijkt uit een nadere beschouwing van de overeen-
komst.

De investeringshulp is gebonden aan een periode van vijfjaar,
hetgeen bepalend is geweest voor de duur van de Toepassingsover-
eenkomst. De Regeringen hebben zich ten aanzien van de in-
vesteringshulp niet voor een langere periode willen binden. De
omvang van de hulp is bepaald op S 581.25 mln, waarvan
S 511.25 mln aan de Franse gebieden ten goede komt. De rest is
verdeeld over Belgie (30), Italic (5) en Nederland ten behoeve
van  Nieuw-Guinea   (35 mln dollar).

Bij de verdeling der lasten is mede rekening gehouden met de
draagkracht der verschillende deelnemende landen. Duitsland en
Frankrijk dragen ieder 5 200 mln bij, Belgie en Nederland ieder
S 70 mln en Italie slechts  S 40 min. De bijdragen welke elk jaar
toenemen, worden in een gemeenschappelijk fonds gestort, dat
door de Commissie wordt beheerd.

De beschikbare middelen kunnen worden aangewend voor be-
paalde sociale instellingen als ziekenhuizen, onderwijs- en op-
leidingsinrichtingen, alsmede voor economische investeringen van
algemeen belang zoals b.v. de bouw van stuwdammen. Het zijn
de verantwoordelijke instanties, die tezamen met de plaatse-
lijke autoriteiten aan de Commissie projecten ter financiering
voorleggen. De Commissie stelt een programma op voor de
verdeling over de verschillende soorten projecten. Alleen in
geval van economische investeringen kan de Raad mede be-
slissen. De Commissie heeft dus een belangrijke taak wat de ver-
deling der gelden betreft. Maar ook bij de besteding ziet de Com-
missie toe, dat gelden worden uitgegeven voor de doeleinden,
waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. Van belang is ook het
toezicht van de Commissie op de aanbestedingen en de leveranties
aan de overzeese gebieden, welke worden gefinancierd uit de hier
besproken investeringshulp; de bedrijven uit de deelnemende
landen mogen hieraan op gelijke voet deelnemen.

De additionele bijdragen, die door de Europese landen aan de
investeringen door het moederland worden gegeven, scheppen een
hoopvol perspectief voor de ontwikkeling van de landen en ge-
bieden overzee, welke de basis vormen voor naurve politieke en
economische banden tussen Europa en Afrika.
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§ 4. De urije uestiging
Het recht van vrije vestiging van personen en bedrijven zal in de
overgangsperiode geleidelijk aan alle lid-staten worden verleend,
zodat elke discriminatie, die b.v. ten gunste van het moederland
en ten nadele van de overige Europese landen bestaat, moet ver-
dwijnen. De wijze, waarop dit zal geschieden, zal nog later moeten
worden uitgewerkt en door de Raad met gekwalificeerde meer-
derheid beslist. Aangenomen mag worden, dat deze uitwerking
zal geschieden conform de geleidelijke verwezenlijking van de
vrijheid van vestiging op de gemeenschappelijke markt.

Het recht van vestiging is zowel voor de partnerlanden, als voor
de landen en gebieden overzee van grote economische betekenis.
Immers, het biedt voor de Europese ondernemers en kapitaal-
verschaffers de mogelijkheid op verschillende wijzen een actief
aandeel te nemen in de ontwikkeling van deze gebieden. Het is
daarom zeer gewenst, dat ten spoedigste op dit gebied een
bevredigende regeling kan worden getroffen.

Mocht na afloop van de 5-jarige periode de associatie-overeen-
komst niet worden verlengd, dan blijven ten aanzien van het recht
van vestiging de regelen van kracht, die aan het einde van het
vijfde jaar zijn bereikt.

Het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden
overzee binnen de lid-staten en van werknemers uit de lid-staten
binnen de landen en gebieden overzee zal worden geregeld door
later te sluiten overeenkomsten.

§ 5. De betekenis der associatie-overeenkomsten
Van de gebieden en landen overzee zijn vooral de Franse gebieden
van belang voor een nadere beschouwing van de betekenis der
associatie-overeenkomsten, te meer daar de betrekkingen met de
Belgische Congo voor een gedeelte ongewijzigd blijven. Voor een
goed begrip van de draagwijdte der overeenkomsten komt het juist
voor allereerst enige karakteristieken te geven van de economie
in de Frans-Afrikaanse gebieden.

Het Franse „zwarte" Afrika bestaande uit Frans West-Afrika,
Frans Equatoriaal-Afrika, de autonome Republiek Togo en het
door Frankrijk bestuurde trustgebied van Kameroen vormt een
homogeen economisch blok, dat 7.6 millioen km2 tropisch en sub-
tropisch gebied omvat met ongeveer 27.5 millioen inwoners. De
economie is hoofdzakelijk agrarisch ingesteld. De voornaamste pro-
ducten zijn rijst, graan en aardnoten. Daarnaast is ook de vee-
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teelt van belang. Behalve de producten voor eigen gebruik legt de
Afrikaanse bevolking zich meer en meer toe op exportproducten,
waaronder koffie, (derde wereldproducent), cacao,   (20  %   van  de
wereldproductie), palmolie en oliehoudende zaden, bananen,
ananas, pinda's, katoen en hout. Van toenemende betekenis worden
de extractieve producten, getuige de snelle opkomst van de mijn-
bouw: bauxiet, ijzererts, fosfaten en diamant. De uitvoer van ijzer-
erts met een gehalte van 52 percent bedroeg in 1953 352.000 ton
en in 1956 832.000 ton. Twee aluminiumfabrieken staan op stapel.
De vondsten van rijke olievelden wijzen op grote mogelijkheden.
Er is een speciale organisatie 1 in het leven geroepen, die thans
op snelle wijze de rijkdommen van de Sahara inventariseert. Het
doel is een programma op te stellen, dat de organisatorische grond-
slagen legt voor de economische ontsluiting van de Sahara.

De Franse gebieden geven het gewoonlijk voorkomend beeld
van onontwikkelde gebieden: export van agrarische en industriele
grondstoffen met daarentegen een grote behoefte aan investerings-
goederen en industriele producten. De ontwikkeling van deze ge-
bieden zal moeten worden geleid naar een opvoering van de
agrarische producten en veeteelt voor het snel stijgend eigen ge-
bruik ten gevolge van de zeer hoge bevolkingsaanwas, uitbreiding
van de tropische cultures voor de export, ontginning van de
Afrikaanse rijkdommen aan mineralen en grondstoffen en aan-
moediging van de industrialisatie. Op dit gebied heeft Frankrijk
lofwaardige activiteiten ontplooit ten koste van grote offers. De
Franse investeringen in de Territoires d'outre-mer hebben in de
afgelopen jaren bijna tien milliard gulden bedragen, een som hoger
dan het totale hulpprogramma onder „punt 4" van Amerika.
De resultaten van deze ontsluitingen van Afrika vindt men ook
terug bij het verloop van de in- en uitvoercijfers van het Franse
„zwarte" Afrika.

Uitvoer Invoer

(in mrd. Franse frs.)
1950 97.- 136.-
1951 128.- 196.-
1952 127.- 205.-
1953 145.- 172.-
1954 181.- 204.-
1955 172.- 215.-

Bron:  Publications  du Centre Europ6en d'Information.

1 Organisation Commune des R6gions Sahariennes.
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Hoewel voorlopig de Afrikaanse gebieden op Frankrijk zullen
blijven georienteerd, zullen op den duur - en dit proces zal door
de investeringshulp worden versneld - de commerciele verbin-
dingen tussen Afrika en het overige Europa van meer betekenis
worden. Momenteel  is  nog  geen   1 0  %  van de buitenlandse handel
van Frans „zwart" Afrika op de vijf Europese partnerlanden van
Frankrijk gericht, of anders gezegd, de handel met de Franse
gebieden in Afrika betekent slechts een uiterst gering percentage
van de totale buitenlandse handel van de vijf landen. De voor-
en nadelen verbonden  aan de associatie-overeenkomsten voor zover
het de wederzijdse handel betreft zullen voorlopig beperkt blijven.
„Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat ook de ver-
groting van de contingenten maar een geringe bijdrage zal vormen
tot de algehele openstelling van de Franse Overzeese gebieden
voor de Euromarktlanden." 1 Op den duur kan hierin verandering
komen, al naar gelang de ontwikkeling van de handelsrelaties.

Om te beginnen met de nadelen, welke aan de associatieovereen-
komsten zijn verbonden, kan allereerst worden gewezen op de  
bezwaren, die van de zijde van de G.A.T.T. worden gemaakt. De   
;EER-SPE-AAl v,  van  het  G.A.T.T.   zouden zich verzetten tegen     9
de uitbreiding tot de partnerlanden van de preferentiele behan-
de<IEg'Zie-lfermoeterland geniet. Hiertegen wordt door de zes
Ing-Fracht, dat de associatie vkin de overzeese gebieden de vorm
heeft  van een vrijhandelsgebied: deze gebieden behouden namelijk
hun eigen buitE;;ES;REn' en breken niet volledig hun tarieven
tegenover de gemee chap af. De G.A.T.T. heefteenstudiecor ;Assie
benoemd die dit v-Faagstuk zal bekijken. Indien men echter de
associatie-overeenkomsten op lange termijn beziet, hierbij vooral
lettend op de financiele steunverlening door Europa voor de ont-
sluiting en ontwikkeling van Afrika, dan vallen vele bezwaren
hiertegen weg. Overigens zou er een andere weg hebben bestaan,
zonder Afrika buiten de Gemeenschap te sluiten? Een opname
van de Afrikaanse gebieden als volwaardige partners in de Gemeen-
schap was immers onmogelijk.

De bezwaren tegen de associatie-overeenkomsten richten zich niet
zozeer tegen de preferentiele constructie op zich, dan wel tegen het
complementaire karakter van de Afrikaanse en Europese econo-
mieen. Door het vaststellen in de Gemeenschap van hoge buiten-
tarieven voor de Afrikaanse export-producten worden bovendien
de  nadelen  van een „deviation oftrade", welkejuist bij complemen-
1  „De contigenteringen in Frans Tropisch-Afrika en hun betekenis in het Euro-

marktverdrag" in Mededelingen van het Afrika-Instituut, september 1957.
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taire economieen optreedt, geaccentueerd. Een te hoge preferentie,
welke een der Afrikaanse gebieden wordt gegeven, levert het gevaar
op, dat de ontwikkeling van Afrika in een economisch niet verant-
woorde richting wordt geleid, Europa zijn grondstoffen te duur
betaalt en de buiten de preferentiele zone staande tropische en
sub-tropische gebieden van hun traditionele Europese afzetmarkten
worden verdreven. Dat ook voor de Afrikaanse gebieden een
„deviation of trade" optreedt is niet waarschijnlijk, omdat de
Europese industrie hier voldoende concurrerend zal optreden.

Mochten de nadelen voor de Gemeenschap wegens de voor-
lopige omvang van het wederzijdse handelsverkeer beperkt blijven,
het valt nog te bezien in hoeverre Nederland met zijn historische
verbindingen met Indonesie in de Gemeenschap een aparte plaats
inneemt. Indonesische producten als: koffie, waarvan 30 % van
de Indonesische uitvoer naar de Euromarkt ging; cacaobonen;
tabak, waarvan de uitvoer practisch geheel op Nederland was
gericht, zullen in een nadelige concurrentiepositie komen te ver-
keren. Nu vertoont het handelsverkeer tussen Indonesie en Neder-
land een duidelijke teruggang, met name sinds de politieke span-
ningen omtrent de Nieuw-Guinea kwestie. Het is daarom waar-
schijnlijk, dat de geleidelijk toenemende bindingen met de ge-
associeerde gebieden in de toekomst geen grote afbreuk zullen doen
aan de dan nog bestaande handelsrelaties met Indonesie. Zij
kunnen zelfs in tegendeel een zekere vervanging bieden, hoewel niet
mag worden verwacht, dat de reeds met hun moederlanden be-
staande banden van deze gebieden overzee grote verschuivingen
op korte termijn zullen toelaten.

Het nadeel blijft aanwezig, dat een economisch nadelige ver-
schuiving plaats vindt van importen uit derde landen naar importen
uit de geassocieerde gebieden. Dit geldt speciaal voor de import
van tropische en sub-tropische producten in het algemeen, zoals
van palmolie, bananen enz., welke producten ook in Afrika worden
voortgebracht. De betrokken importeurs zullen in vergelijking met de
importeurs van producten uit de geassocieerde gebieden in het
nadeel verkeren. Door de hoge buitenrechten voor een aantal
tropische producten (thee, tabak) zal de consument, hetzij in de
kwaliteit van het product, dan wel in een stijging van de prijs
de gevolgen ondervinden van de „deviations of trade". Een aantal
tariefcontingenten, die in het verdrag zijn vastgelegd, zullen voor
West-Duitsland wat de bananen betreft, en voor Italie en de
Benelux-landen wat de koffie betreft, deze gevolgen opheffen.

Tegen de onmiskenbare nadelen staat het voordeel, dat vaste
banden met Afrika worden gesmeed, als een onderpand voor een
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blijvende levering van grondstoffen, waaraan Europa zo zeer be-
hoefte heeft. Het getuigt van eenzijdigheid, indien men de leer
van de internationale arbeidsverdeling een absolute waarde zou
toekennen. De politieke wisselvalligheid en machtstrijd heeft de
behoefte doen ontstaan aan zekerheid en stabiliteit. Juist op het
tere punt, wat de voorziening van de Europese economic met
grondstoffen betreft, kan de nauwe samenwerking tussen Europa
en Afrika van ver gaande betekenis worden. Ook van economisch
standpunt uit behoeft een preferentiele constructie tussen Afrika
en Europa niet verwerpelijk te zijn, mits er in de toepassing en
uitvoering der associatie-overeenkomsten voor wordt gezorgd, dat
de preferentie gezien de economisch-politieke zekerheid binnen
aanvaardbare proporties blijft. Overigens hebben de politieke
inzichten hier het laatste woord.

I9



DEEL III

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR DE
ATOOMENERGIE



HOOFDSTUK VIII

EURATOM

§ 1. Het Atoom

„La puissance de l'atome s'est brusquement r6v6l6e au monde
sous une forme terrifiante".  1  Goed   10 jaar  na de atoombom  op
Hirosjima heeft het atoomonderzoek de wereld in een ongeloof-
waardig tempo gebracht aan de vooravond van het atoomtijdperk,
waarin de samengebalde krachten van het atoom zich niet alleen
kunnen ontladen in een nagenoeg totale destructie van de wereld,
maar waarin ook een tot nu toe ongekend perspectief wordt ge-
boden op een vreedzame toepassing van de atoomenergie. Ofschoon
mag worden aangenomen, dat wij eerst aan het begin staan van
de toepassingsmogelijkheden, betekent inmiddels de nieuw ont-
dekte krachtbron een daadwerkelijke oplossing van het toenemend
energietekort, waarmede met name West-Europa te kampen heeft.
Het feitelijk gebruik van de atoomenergie blijft voorlopig beperkt
tot de aanwending hiervan in electrische krachtcentrales. Daarnaast
vindt de toepassing van radio-actieve isotopen plaats in het medisch
en landbouwkundig onderzoek, voor veredeling en conservering
van voedingsmiddelen en voor controle-doeleinden, terwijl dit
terrein zich nog steeds uitbreidt. In de Verenigde Staten bedroegen
in  1956 de besparingen hiermee verkregen  1.5 mld gulden.

Nu is het opmerkelijk, dat in tegenstelling tot Amerika, welk
land zelf over goedkope klassieke energiebronnen beschikt, juist in
Europa het atoomonderzoek een achterstand heeft opgelopen met
uitzondering van Engeland, waar de oorlogsomstandigheden even-
als in de V.S. het onderzoek stimuleerden. Toch liggen in Europa
de economische toepassingsmogelijkheden wegens het nijpend
energietekort veel gunstiger. Om een indruk te geven van dit
atoomonderzoek kan worden vermeld, dat in Amerika tot nu toe
ongeveer 15 miljard dollar, waarvan 12 miljard voor militaire
doeleinden, is uitgegeven, tegen Engeland 1,5 miljard dollar  waar-
van  1 /3 voor vreedzame onderzoekingen en Frankrijk 200 miljoen
dollar voor vreedzame research. Een ander sprekend voorbeeld is,
dat in Amerika ca. 150.000 personen op het gebied van de kern-
energie werkzaam zijn, in Engeland 24.000, terwijl op het vasteland
van West-Europa slechts enige duizenden zijn ingeschakeld.

1 RaPPort Spaak; blz. 99.
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De omvang van het experimentele onderzoek - de Amerikanen
bestuderen b.v. een dertigtal prototypen van verschillende reac-
tors - maakt een afzonderlijke arbeid van de Europese staten
practisch onmogelijk. Ovenvegingen van verspilling en risico leiden
tot een gezamenlijke inspanning in Europees verband, waarbij de
mogelijkheid wordt geboden bepaalde activiteiten, die de draag-
kracht van de afzonderlijke staten te boven gaan, gezamenlijk te
ondernemen. De instelling van een gemeenschappelijke markt is
voorwaarde ten einde een ieder gelijke toegang te verschaffen tot
het uranium en de industrie de gelegenheid te bieden tot speciali-
satie. Uit dit bewustzijn, dat alleen door samenwerking, door het
in gemeenschap brengen van atoomkennis en atoomarbeid, de
achterstand welke ten opzichte van de V.S., Groot-Brittannie en
Rusland bestaat, kan worden ingelopen en daarmede het continent
van West-Europa uit zijn afhankclijke positie zou kunnen worden
verlost, is ten slotte Euratom geboren.

Nu moet dadelijk hieraan worden toegevoegd, dat Euratom niet
een afgesloten atoomcentrum van de zes E.E.G.-landen wil zijn,
maar openstaat voor elk Europees land, dat zich wil associeren,
waarbij speciaal aan Engeland kan worden gedacht. Euratom zal
ook een essentiele rol kunnen spelen in de samenwerking op het
gebied van de atoomindustrie tussen de 17 landen van de O.E.E.S.,
waar eveneens een samenwerking op atoomgebied is tot stand
gebracht; i het ruimer verband geeft profijt op die punten, waar
een deelneming van een groter aantal landen betere resultaten zal
opleveren. Wellicht van meer belang, zowel voor de voorziening
van grondstoffen en ertsen als wat de technische en wetenschappe-
lijke bijstand betreft, zijn de mogelijkheden welke Euratom kan
bieden voor een zo groot mogelijke samenwerking met Amerika en
Canada, waarvan de hulp van doorslaggevende betekenis is voor
het  welslagen  van de activiteiten in Euratom. In het verdrag is er op
zorgvuldige wijze naar gestreefd de vruchtbare internationale betrek-
kingen tussen de Europese landen enerzijds en derde landen en
internationale organisaties anderzijds te respecteren, terwijl voor
de toekomst Euratom geleidelijk op het gebied van de externe
relaties de zes landen zal vertegenwoordigen om daarmede de
Gemeenschap een maximaal voordeel in de onderhandelingen te
verschaffen.

Ten slotte zij opgemerkt, dat de activiteiten van Euratom met
het gehele terrein van de kernenergie en de kerntoepassingen

1    Het statuut voor het „European Nuclear Energy Agency"  is op 17 december
1957 goedgekeurd. Dit orgaan van de O.E.E.S. heeft op 1 februari 1958 met
zijn werkzaamheden een aanvang genomen.

a
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bestrijken, maar zich alleen uitstrekken tot de research, de productie
van de splijtstoffen en de aanwending hiervan in de kernreactor
alsmede tot de speciale materialen en goederen, die bij de kern-
splitsing worden gebruikt. 1 De aanwending van de vrijkomende
energie voor electriciteitsopwekking evenals de toepassing van de
isotopen in de industrie valt er dus buiten. Aan elk deelnemend
land blijft de taak voorbehouden zelf een programma voor de op-
wekking van kernenergie uit te werken en te verwezenlijken.
Euratom schept alleen door een genieenschappelijke inspanning op
het gebied van de research en de spreiding der verkregen kennis en
„know how" de voorwaarden tot de kernenergievoorziening. Aan
het kernenergiebeleid der deelnemende landen kan het door studie
en aanbevelingen de nodige leiding en co8rdinatie verschaffen. Bij
de voorziening van splijtstoffen vervult Euratom wel een zelfstan-
dige functie. De verschillende werkzaamheden, die Euratom op dit
terrein van de kernenergie in engere zin zijn opgedragen, zullen
hierna achtereenvolgens aan de orde komen.

§ 2.  De Ontwikketing van het onderzoek en de uitwisseling uan de kennis 2

De naam Europese Gemeenschap voor de Atoomenergie zou de
verwachting kunnen wekken, dat de ZeS E.E.G.-landen besloten
hebben hun research-programma's gezamenlijk ter hand te nemen.
Dit is maar ten dele het geval. Het verdrag laat in beginsel elk
land vrij het atoomonderzoek te leiden en de Commissie richt haar
activiteiten in de eerste plaats op het bevorderen en het verge-
makkelijken van het onderzoek in de deelnemende landen. Zij
treedt evenwel ook aanvullend op door het ten uitvoer brengen
van het z.g. onderzoek- en onderwijsprogramma van de Gemeen-
schap, dat is gericht op een aantal activiteiten van een dringend
karakter, welke de mogelijkheden van de afzonderlijke landen te
boven gaan.

De taak van Euratom is allereerst co6rdinerend. Hiertoe stelt
zij zich op de hoogte van de research-programma's in de deel-
nemende landen. Door het verstrekken van adviezen raadt de
Commissie nutteloos dubbel werk af en richt het onderzoek op de
onvoldoend bestudeerde sectoren om aldus het atoomonderzoek
het meest efficient te doen verlopen. De Commissie kan de staten
niet verplichten maar weI kan zij haar adviezen ter uitvoering van
onderzoekprogramma's kracht bijzetten door financiele hulpver-
lening, het verstrekken van splijtbaar materiaal alsmede door het
ter beschikking stellen van deskundigen.
1  Zie art. 4 en Bijlage I van het Euratom-verdrag.
:  Zie de artt. 4-30 van het Euratom-verdrag.
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Het grote probleem waarvoor men bij de oprichting van Euratom
was gesteld, betrof de mate waarin het onderzoek diende te worden
gecentraliseerd. „Theoretisch ware van meet af aan een krachtiger
eenheid, tot uitdrukking komende in grotere bevoegdheden van de

" 1instellingen der Gemeenschap, denkbaar en wenselijk geweest.
Wat de research betreft is dit echter zeer de vraag. Van de ene
kant kunnen gemeenschappelijke research-programma's wellicht op
een meer efficiente manier worden geleid, van de andere kant mag
het onderzoekingswerk niet in een dwangbuis worden gestopt, maar
moet veeleer de nodige vrijheid en oorspronkelijkheid aan het
speurderswerk worden gelaten. Bovendien zal juist de competitie-
geest een stimulans zijn, waarbij een eensgericht onderzoek maar
al te vaak tot geheel verschillende, maar toch belangrijke resultaten
leidt. In het verdrag is op aanvaardbare wijze een compromis
gevonden. Het accent ligt op de vrijheid van overheid en parti-
culieren tot het toepassen van research, waarvoor slechts met in-
directe middelen leidinggevend en cotirdinerend wordt opgetreden.

Een aantal, voor de Gemeenschap essentiele activiteiten, welke
bovendien thuis horen in de overheidssfeer, zijn opgedragen aan het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de
kernenergie, dat zich zal bezig houden met de uitvoering van
zowel de onderzoek- als onderwijsprogramma's van de Gemeen-
schap.  Voor de eerste vijf jaren 2 is reeds iets dergelijks voorzien
ten bedrage van totaal 817 miljoen gulden, welk bedrag b.v. zou
kunnen worden besteed aan de oprichting van laboratoria, het
bijhouden van documentatie en het geven van voorlichting en
onderwus, evenals het bouwen van prototypen van reactoren en de
financiering van een hoge flux reactor. De werkzaamheden van het
Gemeenschappelijk Centrum kunnen verspreid worden verricht,
d.w.z. het eigenlijke Centrum kan worden gedecentraliseerd, of een
bepaald percentage zal kunnen worden uitbesteed in de vorm van
opdrachten aan nationale ofparticuliere instituten in de zes landen.

Een van de meest dringende vraagstukken is de opleiding van
specialisten en geschoolde krachten op elk niveau, zonder welke
zowel de research als de industriele toepassingen niet tot ontplooiing
kunnen komen. Het stichten van onderwijsinstellingen kan er toe bij-
dragen de schaarste aan deskundige krachten te verminderen.

De Commissie is erop uit met alle in het verdrag voorziene middelen
zich zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van octrooien, uit-
1   Memorie van Toelichting, Wetsontwerp ter goedkeuring van Euratom; blz. 4.
2  Zie Bijlage V van het Euratom-verdrag.
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vindingen,  „know how", welke van nut zijn voor de Gemeenschap.
De kennis, welke de Gemeenschap zelf verwerft alsmede de van
anderen verkregen kennis stelt zij onder bepaalde voorwaarden aan
iedere belangstellende ter beschikking. Op deze wijze zal inderdaad
een coBrdinatie aan het atoomonderzoek worden gegeven, welke
het langs elkaar heen werken zal voorkomen en door de spreiding
van de kennis de technische onderzoekers in staat stelt zich te infor-
meren over de stand van de wetenschap en de inmiddels opgedane
ervaringen. Het verdrag geeft nadere regelingen op welke wijze
de al of niet geoctrooieerde kennis aan de Commissie moet worden
doorgegeven.

Het doel van Euratom is niet alleen het in gemeenschap brengen
van de kennis, maar juist ook het scheppen van de voorwaarden
voor maximale toepassingsmogelijkheden van de aanwezige kennis,
octrooien en „know how" door middel van het verlenen van licen-
ties,  welke in het uiterste geval langs  de weg van arbitrage of ambts-
halve kunnen worden afgedwongen ten einde de toepassing van
geoctrooieerde uitvindingen in het belang van de Gemeenschap te
verzekeren.

De bepalingen omtrent de uitwisseling van de kennis zijn van
uitzonderlijke betekenis, omdat niet alleen het atoomonderzoek op
een Europees plan wordt gebracht en aldus de voorwaarden worden
geschapen tot een oplossing van het energietekort in Europa, maar
bovendien de weg wordt geopend tot associatie met andere landen.
Het is voortaan de Commissie, die bij internationale overeen-
komsten in zake uitwisse]ing van kennis optreedt en dit doet
namens een Europees atoomcentrum, dat bij de onderhandelingen
gewicht in de schaal kan leggen.

§  3.  De bescherming uan de gezondheid 1

Wegens de geografische ligging van de Europese buurlanden is de
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers
tegen radio-activiteit een gemeenschappelijke aangelegenheid,
waarvoor in het verdrag op gelukkige wijze een aantal voorzienin-
gen zijn getroffen, die een controle inhouden op de toelaatbare
mate van radio-actieve stralingen in de lucht, het water en in de
bodem. Hiertoe worden door de Gemeenschap een aantal basis-
normen opgesteld, welke de deelnemende landen in hun wettelijke
bepalingen opnemen. De deelnemende landen treffen de nodige
voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke proefnemingen, oefenen een
voortdurende controle uit op de radio-activiteit in de lucht, het
1  Zie de artt. 30-38 van het Euratom-verdrag.
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water en in de bodem en verstrekken aan de Commissie gegevens
over de lozing van radio-actieve afvalstoffen. De Gemeenschap ziet
toe op de wijze, waarop de lid-staten zich van hun taken op dit
gebied kwijten.

§  4.  De inuesteringen en de gemeenschappetijke ondern€mingen 1

De energievoorziening in West-Europa is gezien de toenemende
afhankelijkheid van de invoer van brandstoffen een gemeenschappe-
lijk probleem van de eerste orde geworden. De rol die de kern-
energie kan spelen bij de oplossing van de toenemende energie-
behoefte van Europa is van de grootste betekenis. Het is daarom
toe te juichen, dat behalve naar een gecourdineerd onderzoek-
programma in het verdrag is gestreefd naar een Europese „plan-
ning" voor de productie van kernenergie. Hiertoe publiceert de
Commissie op gezette tijden een programma van indicatieve aard,
dat een aanwijzing aan de deelnemende landen inhoudt ten einde
een gecourdineerde ontwikkeling van de investeringen op het gebied
van de kernenergie te bereiken en het initiatief van personen en
ondernemingen hiertoe aan te wakkeren. Kennelijk is het voorbeeld
gevolgd van de K.S.G., waar de H.A. ook ontwikkelingsprogramma's
opstelt. Evenals in de K.S.G. wordt in Euratom geen afl)reuk gedaan
aan het vrije initiatief en de particuliere activiteiten van de deel-
nemende landen.  Elk land is dus vrij in het kiezen van zijn eigen-
domsverhoudingen bij de productie, maar aangezien de bedrijven
liggen in de sfeer van de openbare nutsbedrijven, terwijl ook de
kapitaalstructuur hoge eisen aan de financiering stelt, mag een
actief aandeel van de overheid in de uitvoering van de atoom-
programma's worden verondersteld.

Men is verplicht tot het opgeven van de investeringsprojecten
en de Commissie volstaat met het richting geven en courdineren
van de afzonderlijke investeringsplannen. De Commissie deelt haar
standpunt mede aan de regeringen, maar zij publiceert ook
indicatieve programma's om de activiteiten van de regeringen en
het bedrijfsleven in de gewenste richting te stimuleren.

De H.A. kan haar beleid kracht bijzetten door het verlenen van
financiele steun aan de investeringsprojecten in zoverre ten minste
de ondernemingen niet in staat zijn door zelffinanciering hun eigen
gang te gaan. De Commissie mist een dergelijk middel en is meer
nog dan de H.A. aangewezen op de erkenning van haar gezag en
deskundigheid door de deelnemende landen. Het effect van de in-
dicatieve programma's moet dan ook worden afgewacht.
1  Zie de artt. 40-51 en Bijlagen II en III van het Euratom-verdrag.
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Het is te betreuren, dat de afzonderlijke activiteiten van de H.A.
op het gebied van de kolen en de Commissie op het gebied van de
kernenergie afbreuk kunnen doen aan een eensgezinde energie-
politiek. In feite is het energievraagstuk ten nauwste verbonden met
de algemene problematiek van de E.E.G. en is een bevredigende
energievoorziening in West-Europa voorwaarde voor het welslagen
van de gemeenschappelijke markt. „De onverwijlde totstandkoming
van een gecourdineerd energiebeleid wordt een onontbeerlijke
voorwaarde genoemd voor een harmonische ontwikkeling van de
economische integratie." 1 Daarom is een algemeen energiebeleid,
welke zich zou uitstrekken over alle vormen van energie en waartoe
een coardinatie van het kolenbeleid en het kernenergiebeleid voor-
waarde zou zijn, wenselijk. 2 In een dergelijke situatie wint het
investeringsbeleid van de Commissie aan betekenis.

Het verdrag schept ook de mogelijkheid gezamenlijk projecten ter
hand te nemen, welke de financiele draagkracht en de mogelijk-
heden van 66n enkel land te boven gaan. Bij de onderhandelingen
is hier speciaal gedacht aan een fabriek voor de vervaardiging van
verrijkt uranium. Dit idee schijnt thans o.a. door de relatief hoge
kosten in vergelijking met de productie in Amerika en de risico's
hieraan verbonden voorlopig verlaten te zijn. Zodra een groot
aantal reactoren in de deelnemende landen in gebruik is genomen
kan het verantwoord zijn over te gaan tot de stichting van gemeen-
schappelijke ondernemingen zowel ten behoeve van de verwerking
van natuurlijk en verrijkt uranium tot brandstofelementen als voor
het chemisch behandelen, het regenereren van het in de reactor
gebruikt uranium om kostbare splijtproducten terug te winnen. 3
Inmiddels is in de O.E.E.S. reeds besloten een eerste fabriek voor het
chemisch scheiden van bestraalde reactorbrandstof op te richten,
welke in het Belgische nucleaire centrum te Mol zal worden ge-
vestigd. 4

Elk land kan het initiatief nemen tot een gemeenschappelijke
onderneming. Het Euratom-verdrag geeft een vrij soepele proce-
dure, waarbij geen enkel land tot financiele bijdragen kan worden
gedwongen, terwijl verder de mogelijkheid is opengelaten van deel-
1  M. KoHNsTAMM: De Energiebronnen voor Europa, voordracht gehouden op

8 januari 1958 op de conferentie „De Energievoorziening en de Europese
Integratie".

2  Zie hetgeen hierover is gezegd bij de behandeling van de K.S.G. in Hoofd-
stuk II.

3 Vgl. Euratoom's bijdrage tot de energievoorziening, Rapport uitgebracht
door ARMAND, ErzEL en GIORDANI,

4   Zie J. F. J. HARDEMAN: Het atoom en de O.E.E.S., E.S.B., 15-1-1958.
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name door en samenwerking met andere landen en internationale
organisaties. Bij de O.E.E.S. zijn enkele projecten over de bouw van
gemeenschappelijke reactoren in studie, waaraan Euratom als ge-
heel zou kunnen deelnemen.

Aan de gemeenschappelijke ondernemingen kunnen voorrechten
van financiele en technische aard worden verleend.

§  5.   De  eigendomsuerhoudingen 1

Bij de eigendomsverhoudingen moet men onderscheid maken tussen
de ertsen en grondstoffen aan de ene kant, en de bizondere splijt-
stoffen, het verrijkt uranium en plutonium, aan de andere kant.
Het optierecht en het uitsluitend leveringsrecht, dat aan een op te
richten Agentschap wordt toevertrouwd, geldt zowel de ertsen en
de grondstoffen, als de bizondere splijtstoffen. Het optierecht dient
voor de verkrijging van het eigendomsrecht met uitzondering van
de bizondere splijtstoffen, welke reeds bij verdrag het eigendom
van de Gemeenschap zijn. Hier is het optierecht alleen bedoeld ter
verkrijging van het gebruiks- en verbruiksrecht, waarover de be-
zitters van het verrijkt uranium beschikken.

Voor het ingrijpen van de Gemeenschap in de eigendomsver-
houdingen zijn een drietal argumenten aan te voeren:
a. het verschaffen van een gelijke toegang aan de gebruikers van

ertsen, grondstoffen en bizondere splijtstoffen;
b. het verstevigen van de controle op het gebruik van atoom-

energie;
c. het bereiken van een sterkere onderhandelingspositie tegenover

derde landen.

Het optierecht heeft betrekking op ertsen, grondstoffen en bi-
zondere splijtstoffen, voortgebracht op het grondgebied van de
Gemeenschap, terwijl er te allen tijde sprake is van een uitsluitend
recht contracten te sluiten voor de levering van ertsen, grondstoffen
ofbizondere splijtstoffen herkomstig uit landen binnen en buiten de
Gemeenschap. Maakt het Agentschap geen gebruik van zijn optie-
recht dan kan de producent, of het product zelf verwerken onder de
verplichting het verwerkte product aan te bieden, of van de Com-
missie vergunning krijgen tot afzet buiten de Gemeenschap, mits
niet tegen gunstiger voorwaarden dan aangeboden aan het Agent-
schap.

In de toekomst zullen geen splijtstoffen afkomstig uit de Gemeen-
schap meer kunnen worden verwerkt, die niet hetzij in dezelfde
vorm dan wel in de vorm van grondstoffen of ertsen worden aan-
i  Zie de artt. 52-91 van het Euratom-verdrag.
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geboden aan het Agentschap. Wel is het mogelijk „programmes
lies" uit te voeren, die meerdere productiestadia omvatten, maar
zij mogen niet het gehele productieproces van mijn tot electriciteits-
opwekking insluiten. Overigens is de producent slechts gehouden
het product aan het Agentschap aan te bieden in het stadium,
dat hij zelf verkiest. Nu dient men hierbij te bedenken, dat alleen
uranium in exploiteerbare hoeveelheden in Frankrijk en in de
Belgische Congo wordt gevonden. In de bepalingen m.b.t. de
beginperiode is bovendien gedurende maximaal 10 jaar een uit-
zondering gemaakt op het inroepen van het Agentschap als inter-
mediair voor de voorziening van de op de grondgebieden van een
lid-staat, in casu Frankrijk, gebouwde reactoren. Frankrijk kan dus
voorlopig het zelf gedolven uranium voor eigen gebruik reserveren.
De andere landen zijn evenwel aangewezen op aankoop van
materiaal in derde landen via het Agentschap. Reactoren, die hun
ertsen en grondstoffen verkrijgen op grond van bilaterale accoorden
genieten de voorrang bij levering, gedurende een periode van
eveneens ten hoogste tien jaar.

De functie van het Agentschap kan worden vergeleken met een
makelaar, waaraan de gebruikers hun behoeften en de producenten
hun aanbiedingen mededelen en waarbij het Agentschap als inter-
mediair de contracten sluit, mits de afnemers zich houden aan de
bepalingen en voorschriften van het Verdrag. De prijzen, waar-
tegen deze contracten worden afgesloten worden bepaald door de
vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Het Agentschap
voorkomt, dat aan bepaalde verbruikers een bevoorrechte positie
wordt verschaft. Hoe echter het een en ander in zijn werk zal gaan,
is uit de tekst van het verdrag niet duidelijk. Men heeft hier
niet te doen met een uniform product, maar met ertsen, grond-
stoffen en bizondere splijtstoffen van specifieke samenstelling,
welke alleen geschikt zijn voor bepaalde reactoren, waarop ze zijn
afgestemd. Het is nauwelijks te verwachten, dat een marktprijs tot
stand komt, maar veeleer zullen een aantal aanbieders en vragers
zich op verschillende prijsniveaus moeten vinden. Wat precies de
taak van het Agentschap zal gaan inhouden en hoe discriminaties,
mochten deze aan te duiden zijn, worden vermeden, is voorlopig
niet duidelijk.

Het is daarom niet verwonderlijk, dat aan verschillende zijden
over het aan- en verkoopmonopolie ongerustheid bestaat. „De in-
dustriele verbruikers, die niet vrij zijn in het kiezen van hun
leverancier, vrezen een te hoge prijs, waardoor zij in een nadelige
positie kunnen komen ten opzichte van buitenlandse concurrenten.
De leveranciers van kernbrandstoffen, die gedwongen zijn hun



302 EURATOM

producten eerst aan Euratom aan te bieden, zien er tegen op,
dat hun onderhandelingspositie wordt beperkt. Daarnaast bestaat
het bezwaar, dat een prijspolitiek kan worden gevoerd, waardoor
bestaande economisch niet verantwoorde ondernerningen worden
gesauveerd en dito investeringen worden aangemoedigd.

„ 1 Zolang
het echter nog niet vaststaat, of het Agentschap een prijspolitiek
zal willen volgen - de mogelijkheid van een prijsverevening voor
de gebruikers zou hierop kunnen duiden - is het moeilijk een
oordeel uit te spreken over de economische betekenis van de ver-
dragsbepalingen inzake de prijzen.

De regeling van de eigendomsverhoudingen, welke een van de
meest omstreden punten van het verdrag is geweest, moet veel
eerder naar haar politieke merites worden beschouwd, namelijk
als een middel tot controle om onwettig gebruik van de splijtstoffen
tegen te gaan. Evenals in de V.S. de bizondere splijtstoffen eigen-
dom zijn van de staat en de particuliere gebruikers ze slechts
kunnen pachten, verlangt de V.S. van de buitenlandse afnemers,
dat de door dit land geleverde bizondere splijtstoffen eigendom
blijven van de betrokken staat.

In de nieuwe situatie is het Euratom, dat de uitsluitende eigen-
dom van de bizondere splijtstoffen in ieder stadium van bewerking
of verwerking behoudt. „Dit is naar veler mening noodzakelijk,
omdat anders de contr6le ondoenlijk wordt en met name de ge-
meenschap niet onmiddellijk maatregelen kan nemen ten einde een
ongewenste toestand of een geconstateerd misbruik een einde te
doen nemen. Zou namelijk de eigendom van het splijtbaar materiaal
overgaan op de verschillende verbruikers, dan zouden bij over-
treding van de voorschriften of bij misbruik allerlei ontoelaatbare
vertragingen kunnen optreden, alleen reeds doordat tegen de
eigenaar eerst juridisch zou moeten worden opgetreden." 2 De
politieke bezwaren, die tegen de eigendomsoverdracht kunnen
worden ingebracht, verliezen hun waarde, omdat door het ver-
zekeren van de controle middels een aantal contractuele voor-
behouden en verplichtingen de eigendom in feite toch zou worden
uitgehold. In het rapport Spaak werd het eigendoms-monopolie
van de Gemeenschap nog facultatief gesteld; het Comit6 MONNET
heeft steeds geijverd voor het eigendomsmonopolie van de Ge-
meenschap. Het resultaat, zoals dat in het verdrag zijn weerslag
heeft gevonden, is een vrij soepel systeem, waarin de Gemeenschap

1 W. J. VAN SLOBBE: Euratom, overdruk uit De Economist opgenomen in
Enkele aspecten van de Europese Economische Integratie, Haarlem 1957;
blz. 175.

2    P.  A.  BLAISSE : Euratom, Katholiek Staatkundig Maandschrift, juli  1956.



DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN 303

naast het optierecht bij aan- en verkoop van splijtstoffen, het
eigendomsrecht op de bizondere splijtstoffen slechts in administra-
tieve zin uitoefent. Binnen de grenzen van het verdrag hebben de
lid-staten, personen en ondernemingen de meest verstrekkende ge-
bruiks- en verbruiksrechten op deze producten. In naam van de
Gemeenschap houdt het Agentschap een „Financiele Rekening van
de Splijtstoffen", waarin de in de Gemeenschap aanwezige splijt-
Stoffen worden bijgehouden. De risico's van waardeveranderingen
komen ten laste van de houders.

Het Agentschap wordt als een onderneming beschouwd bij de
toepassing van het eigendomsrecht wat betreft de verrichting voor
eigen rekening. Indien het Agentschap van zijn optierecht gebruik
maakt ten behoeve van aanvragen van verbruikers,  of de bizondere
splijtstoffen ter beschikking laat van de producent, hetzij om op-
geslagen te worden, hetzij ter voorziening in eigen behoefte dan
wel in het kader van een „programme li6" ter beschikking wordt
gelaten van een met de producent verbonden onderneming,
vloeien hieruit niet noodzakelijk financiele risico's voort. Dit is
wel het geval, indien het Agentschap van het splijtbaar materiaal
handelsvoorraden aanlegt om de voorziening in de lopende
behoefte van de Gemeenschap veilig te stellen.

Het voorzieningsbeleid, dat de Commissie is opgedragen, houdt
ook in, dat aan de opsporing van delfstoffen en aan de mijnexploi-
tatie financiele bijstand kan worden verleend en hiervoor aan de
regeringen aanbevelingen kunnen worden gericht.

Ten slotte kan worden opgemerkt, dat de controle van Euratom
zich niet uitstrekt tot het gebruik van materialen voor defensie-
doeleinden. De Gemeenschap heeft zich bij voorbaat aan de ver-
antwoordelijkheid willen onttrekken voor een niet vreedzame toe-
passing van de atoomenergie. De verdragsregels als het aanmelden
van de fundamentele technische kenmerken van atoominstallaties,
het bijhouden van werkstaten met betrekking tot de gebruikte en
voortgebrachte stoffen, inspectie op de naleving van de verplich-
tingen en sancties bij overtredingen, gelden dus niet bij aanwending
van de kernenergie en het experimentele onderzoek op militair
gebied.

Het is bekend, dat het kernenergetisch onderzoek voor een be-
langrijk decl plaats vindt in defensief verband. Kennis, welke van
belang is voor de defensie, wordt niet bij voorbaat van de on-
derlinge uitwisseling uitgesloten. In het verdrag zijn een aantal
bepalingen betreffende de geheimhouding opgenomen, welke het
mogelijk maken, dat deze kennis ook voor vreedzame doeleinden
kan worden aangewend. Het blijft echter mogelijk de resultaten
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van het onderzoek op defensiegebied voor zich te reserveren, daar
een en ander buiten de controle van Euratom kan geschieden.

Het maken van atoomwapens is dus door Euratom niet uitge-
sloten. 1 Wel heeft Frankrijk zich bereid verklaard voor een periode
van vier jaar geen atoomwapens te produceren.

§  6.   De  gemeenschappelijke  markt  en  de  externe  betrekkingen 2

De Gemeenschap voor de atoomenergie profiteert van het feit, dat
de atoomwetenschap nog in de kinderschoenen staat en er nog be-
trekkelijk weinig gevestigde industriebelangen bestaan. De gemeen-

schappelijke markt voor goederen en producten, die op het gebied
van de kernenergie worden gebruikt en welke zijn opgenomen in
lijsten A 1 en A2,3 wordt in tegenstelling met de E.E.G. dan ook
onmiddellijk, d.w.z. 66n jaar na de in werkingtreding van het
verdrag, ingesteld. Voor producten, die ook buiten de kernenergie
aanwending vinden, lijst B, geldt hetzelfde, mits het gemeenschap-
pelijk buitentariefvoor deze producten is vastgesteld en de goederen
worden begeleid door een certificaat van de Commissie, waaruit
blijkt, dat zij bestemd zijn voor doeleinden op het gebied van de
kernenergie.

Het gemeenschappelijk buitentarief voor de producten, die
specifiek zijn voor de kernenergie, wordt vastgesteld binnen een jaar
en wel voor de goederen, die vermeld zijn op lijst Al op het peil
van het laagste tarief,  dat op  1 januari  1957 in 66n der deelnemende
landen werd toegepast en voor de producten voorkomende op lijst
A2 van bijlage  IV na onderhandelingen of bij gebrek aan overeen-
stemming door de Raad met gekwalificeerde meerderheid. Het
buitentarief voor de producten voorkomende op lijst B, volgt de
procedure van de E.E.G., maar de Raad kan hier met eenstemmig-
heid besluiten tot een vervroegde inwerkingtreding van het buiten-
tarief in het belang van Euratom, in welk geval tegelijkertijd de
opheffing van de onderlinge belemmeringen zal plaats vinden.

De gemeenschappelijke markt strekt zich ook uit tot het terrein
van de tewerkstelling van specialisten op het gebied van de kern-
energie; aanbestedingen staan open voor alle natuurlijke en rechts-
personen van de Gemeenschap. Vervolgens zullen de verzekerings-
aspecten van de atoomrisico's gezamenlijk worden bekeken. Ten-

1 Bij het verdrag in zake de Westeuropese Unie deed West-Duitsland afitand
van het recht a, b en c wapens (atoom-, biologische en chemische wapens)
te vervaardigen.

t  Zie de artt. 92-106 van het Euratom-verdrag.
3  Zie Bijlage IV van het Euratom-verdrag.
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slotte kan de Commissie ter vergemakkelijking van het kapitaal-
verkeer alle nodige aanbevelingen doen.

De gemeenschappelijke markt zal aan betekenis winnen naar
gelang de Europese industrie zich in staat stelt zelf de kostbare
apparatuur en technische uitrusting voor de opwekking en toe-
passing van kernenergie te vervaardigen. Bij de opbouw van de
atoomindustrie zullen de mogelijkheden van specialisatie en
arbeidsverdeling kunnen worden benut, zonder dat hier sprake
behoeft te zijn van een kostbare aanpassing van „vested interests"

aan gewijzigde omstandigheden, door de gemeenschappelijke markt
in het leven geroepen.

De betrekkingen met derden zijn voor Euratom van de grootste
betekenis, omdat voorlopig de kennis en ervaring alsmede het
splijtbaar materiaal en de technische uitrusting van de atoom-
industrie voor een zeer belangrijk deel uit het buitenland zullen
moeten worden betrokken. Binnen haar bevoegdheden kan de
Commissie overeenkomsten sluiten met derde landen, internatio-
nale organisaties of buitenlandse onderdanen. In de toekomst biedt
Euratom de mogelijkheid een belangrijk atoomcentrum te worden,
zodat in de onderhandelingen met derde landen betere resultaten

kunnen worden bereikt dan door de landen afzonderlijk.
Men dient onderscheid te maken tussen accoorden of overeen-

komsten te sluiten door de Regeringen van de deelnemende landen
6n accoorden of overeenkomsten welke door personen of onder-
nemingen met derden worden gesloten. In het eerste geval dienen
de  ontwerpen  aan de Commissie ter goedkeuring te worden voor-
gelegd; in het tweede geval is slechts bepaald, dat de contractanten
zich nooit op zulke overeenkomsten kunnen beroepen om zich te
onttrekken aan verplichtingen hun door het verdrag opgelegd. Op
welke terreinen en ten aanzien van welke aangelegenheden de
Commissie zal optreden is in het verdrag niet duidelijk aangegeven.
De Raad zal voor de te voeren onderhandelingen nadere richtlijnen
geven. Indien men uit de betreffende bepalingen moet opmaken,
dat de leden-landen betrekkelijk vrij zijn in het onderhandelen
met derden, dan zal het effect van een gemeenschappelijk optreden
naar buiten slechts betrekkelijk zijn en goeddeels beperkt tot het
betrekken van kernbrandstof uit derde landen. Evenwel bestaat de

mogelijkheid, dat derde landen bij voorkeur met de Commissie
in plaats van met de afzonderlijke landen wensen te onder-
handelen.

Overeenkomsten, die zijn aangegaan v66r de inwerkingtreding
van het verdrag blijven onverminderd van toepassing, indien zij
20
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aan de Commissie worden medegedeeld. Dit is o.m. voor Nederland
van belang voor de overeenkomsten met de Verenigde Staten en
het statuut van de Internationale Atoomorganisatie, alsmede voor
de samenwerking van het Reactor Centrum Nederland met
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De verplichtingen en
rechten uit bilaterale overeenkomsten, zoals tussen Nederland en
de Verenigde Staten, kunnen door Euratom worden overgenomen.
Indien hiertoe wordt overgegaan behoudt Nederland in dat geval
een prioriteit op de in dat accoord voorziene levering van splijt-
stoffen. Laatst bedoelde bepalingen zijn niet van toepassing op
particuliere overeenkomsten, zoals van het Reactor Centrum
Nederland met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

§  7.   De  institutionele  en  algemene  bepalingen 1

De institutionele opbouw heeft vele punten van overeenkomst met
de E.E.G. Een drietal instellingen zijn voor beide Gemeenschappen
dezelfde, te weten, de Vergadering, het Hof van Justitie en het
Economisch en Sociaal Comitd. Ook bij Euratom is een Commissie
ingesteld, waarvan slechts 5 leden van verschillende nationaliteit
decl uitmaken, dit met het oog op de geringe bijdrage van
Luxemburg. De Raad van Ministers heeft een aan de E.E.G. analoge
taak. Uniek is het Wetenschappelijk en Technisch Comit6, be-
staande uit een 20-tal door de Raad te benoemen leden, dat op het
gebied van de kernenergie als adviesinstantie optreedt. Het Comitd
moet worden geraadpleegd waar het verdrag dit verlangt of de
Commissie het wenselijk acht.

Euratom beschikt niet over eigen middelen, hoewel in het verdrag
de mogelijkheid is voorzien van rechtstreekse heffingen. Er wordt
een begroting opgesteld, welke  door  de Raad definitief wordt vast-
gesteld. De lasten worden volgens eigen sleutels over de staten
omgeslagen. De begroting is verdeeld in een huishoudelijke be-
groting voor de bestuursrechtelijke uitgaven en een aparte be-
groting voor het onderzoek en het onderwijs, welke laatste binnen
het financiele kader van het 5-jarenplan dient te blijven. Voor
onderzoek en investeringen kunnen leningen worden aangegaan,
waarvoor de Raad de voorwaarden vaststelt. Op deze wijze heeft
de Atoomgemeenschap toegang tot de kapitaalmarkt der leden op
voet van gelijkheid met de ingezetenen. Financieel is Euratom af-
hankelijk van de deelnemende landen.

Men kan verschillend oordelen over de bevoegdheden en moge-
lijkheden inzake het voeren van een actief beleid  door de organen
1  Zie de artt. 107-225 van het Euratom-verdrag.
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van Euratom. Enerzijds moet worden toegegeven, dat in bepaald
opzicht de bevoegdheden niet compleet  zijn: het onderzoek vindt
slechts ten dele gemeenschappelijk plaats; voor militaire doeleinden
valt het onderzoek buiten de controle van Euratom; de „program-
mes li6es" onttrekken zich goeddeels aan het aan- en verkoop-
monopolie van de Gemeenschap; de betrekkingen met derden
lopen niet steeds via de Commissie. Op al deze gebieden is tijdens
de onderhandelingen de invIoed van de organen van de Atoom-
gemeenschap verder teruggedrongen dan oorspronkelijk de opzet
was. Maar hier staat tegenover, dat het verdrag rekening heeft
gehouden met de reeds gegroeide verhoudingen. In het bizonder
is van belang, dat men er in is geslaagd, het nationale en particu-
liere iniatief een ruime kans tot ontplooiing te geven. De leiding,
die de organen van de Atoomgemeenschap en in het bizonder de
Commissie vermogen te geven zowel aan de research, als aan de
investeringen op het gebied van de kernenergie, hangt in het
verdrag minder af van toegewezen bevoegdheden dan van het
prestige  en de deskundigheid, welke wordt verkregen. Dit aspect van
het verdrag treedt duidelijk aan de dag bij de programma's voor
de opwekking van kernenergie, waarvoor de Commissie alleen
adviserend optreedt.



HOOFDSTUK IX

DE BIJDRAGE VAN EURATOM
TOT DE ENERGIEVOORZIENING

§   1.    Het  rapport  der  „Drie  Wijzen"

In Euratom worden de voorwaarden geschapen, die moeten leiden
tot een zo snel mogelijke toepassing van de atoomkracht ten be-
hoeve van de energievoorziening in West-Europa. Min of meer
vooruitlopend  op de totstandkoming van Euratom  werd  op   16  no-
vember 1956 aan de Heren ARMAND, ETZEL en GIORDANI door de
Ministers van Buitenlandse Zaken der zes landen de opdracht ver-
strekt een rapport op te stellen „over de hoeveelheid atoomenergie,
die in de nabije toekomst in de zes landen kan worden geproduceerd,
alsmede over de daartoe aan te wenden middelen." Het initiatief
hiertoe kan aan het Actiecomitd-MONNET warden toegeschreven.
De conclusies van de drie rapporteurs zijn neergelegd in een
rapport. 1 In dit Rapport wordt de situatie van de Europese
energievoorziening uitvoerig toegelicht en aan de hand hiervan
besloten tot een taakstelling voor de productie van kernenergie.
De rapporteurs hebben zich uitvoerig georienteerd over de uitvoer-
baarheid van een dergelijke taakstelling en hebben hiertoe ook
contact opgenomen met de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Canada.

Daar het Rapport van ARMAND, ETZEL en GIORDANI een goed
uitgangspunt vormt voor de werkzaamheden in Euratom, zal aan
dit Rapport nadere aandacht worden gewijd. In dit verband mag
allereerst worden opgemerkt, dat in het kader van Euratom een
programma voor de energievoorziening niet gezamenlijk ter hand
zal worden genomen. Niettemin geeft het Rapport een leiddraad
voor de courdinerende en stimulerende functies, welke Euratom
binnen art. 40 van het verdrag heeft te vervullen en verschaft het
een basis voor de programma's van indicatieve aard, die in dit
verband moeten worden opgesteld. De contacten, die met de
Atlantische bondgenoten zijn gelegd, houden de belofte in, dat
van die zijde alle medewerking voor het welslagen van de energie-
programma's zal worden verleend.

1 Euratoom's bijdrage tot de energievoorziening, Rapport uitgebracht door
L. A MAND, F. ETZEL en F. GIORDANI  1957.
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§ 2. De taakstelling

De economische expansie van Europa dreigt in ernstige mate te
worden geremd door gebrek aan energie. De cijfers over de toename
van productie en verbruik spreken hierover een duidelijke taal.

Energie-productie en -behoefte van de zes landen in
miljoenen ton ste€nkoole€nheden

Productie Verbruik Tekort

1950 261 293                32
1955 316 400               84
1965 379 564 185

1975 434 725 291

Bron: Euratoom's bijdrage  tot de energievoorziening

Voor de tweede wereldoorlog werd slechts 5 % van de behoefte
door import gedekt. Vooral sinds   1950  is het duidelijk geworden,
dat Europa ten aanzien van zijn energievoorziening meer en meer
van het buitenland afhankelijk wordt. Waardoor is er plotseling een
Europees energieprobleem ontstaan? KOHNSTAMM 1 wijst op een
drietal revolutionnaire ontwikkelingen die op energiegebied plaats
vonden. Daar is allereerst het verschijnsel dat een tijdperk van
betrekkelijke stagnatie (1914-'50) heeft plaats gemaakt voor een
periode van economische expansie. Een tweede verschijnsel is het
einde van het kolenmonopolie en de steeds belangrijker plaats,
welke vooral sinds   1945 de aardolie   in de energievoorziening  in-
neemt. Tegelijkertijd doet zich een derde revolutionnaire ont-
wikkeling voor, namelijk een toenemende import van aardolie uit
het Midden-Oosten. De Suez-crisis heeft de gevaren van de af-
hankelijke Europese positie genoegzaam aangetoond. Deze situatie
op energiegebied dwingt Europa tot een gemeenschappelijk
energiebeleid ten einde de economische expansie mogelijk te maken
en deze ook politiek veilig te stellen.

In het Rapport ARMAND C.S. is uitgegaan van de grootst mogelijke
ontwikkeling van de productie van klassieke energie. Niettemin
wordt bij een gestadige economische expansie, welke langzamer
zal zijn dan de ontwikkeling sinds de oorlog, rekening gehouden
1 M. KoHNsTAMM: De Energiebronnen voor Europa, voordracht gehouden op

8 januari 1958 op de conferentie „De Energievoorziening en de Europese
Integratie" te Delft.
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met een verdubbeling van de import in tien jaar en een drievoudige
import in 20 jaar. Zonder kernenergie zal in 1967 33 % van de
totale behoefte, gelijk aan 200 miljoen ton steenkool, moeten
worden ingevoerd;  10 jaar later wellicht resp. 40 % of meer dan
300  miljoen ton steenkooleenheden   (S.K.E.).

Op grond van de behoefteramingen is in het Rapport een taak-
stelling opgenomen voor de productie van electriciteit uit kern-
energie, voorlopig de enig belangrijke toepassingsmogelijkheid. De
„ongetwijfeld ambitieuze taakstelling" 1 omvat de bouw binnen
10 jaar van atoomcentrales met een totaalcapaciteit van 15 miljoen
kW.   De   uitvoering  van   dit   plan  zou de invoer op ongeveer  165
miljoen ton S.K.E. kunnen stabiliseren.

De rapporteurs zijn van mening dat de taakstelling uitvoerbaar
is. Zij achten hiervoor de verwezenlijking van Euratom van wezen-
lijke betekenis: „De totstandkoming van Euratoom zal nieuwe
mogelijkheden scheppen. De wetenschappelijke en industriele
mogelijkheden zullen tezamen worden gevoegd, evenals onze ver-
schillende technische bekwaamheden. Een gemeenschappelijke
markt, industriele specialisatie aanmoedigend voor alles wat
speciaal nodig is voor de bouw van atoomcentrales, zal binnen een
jaar worden ingesteld. Euratoom zal verder onze landen als een
eenheid vertegenwoordigen tegenover derde landen en zal daardoor
beter in staat zijn om hun volle medewerking te verkrijgen dan
elk van onze landen afzonderlijk. Ons onderzoek buitenslands ver-
schafte ons de overtuiging dat Euratoom inderdaad op grotere
mogelijkheden tot hulp kan rekenen. Gedurende ons bezoek aan
Amerika, Engeland en Canada zijn er ten behoeve van Euratoom
opleidingsmogelijkheden ter beschikking gesteld, veel groter dan
tot nu toe voor onze landen afzonderlijk was geschied. 3, 2

Het Nederlandse programma 3, dat voorziet in een kernenergie
vermogen van 3 miljoen kW. in 1975 en onafhankelijk is opgesteld
van het Rapport der „drie wijzen", zou als een eerste antwoord
hierop kunnen worden beschouwd. Hierin worden voor het eerst
de plannen ontvouwd voor de opwekking van kernenergie en de
bouw van atoomcentrales, waarmede een positieve bijdrage wordt
beoogd voor de oplossing van het energieprobleem.

§ 3. De uoomitzichten van de kernenergie
De omschakeling van klassieke energie naar kernenergie brengt een
aantal belangwekkende gevolgen met zich mee. Allereerst kan
1 Aangehaald Rapport; blz. 21.
2 Aangehaald Rapport; blz. 25.
z   Nola  in  zake de kernenergie, Zitting 1956-57, Kamerstuk 4725.
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worden opgemerkt, dat de prognose welke over de toekomstige
energiesituatie wordt gegeven met enige reserve moet worden be-
schouwd. Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van EtrzEL voor een
nauwe samenwerking met de diensten van de K.S.G. zorggedragen,
maar zolang er in Europa geen algemeen Europees energievoor-
zieningsbeleid wordt gevoerd en met name de vooruitzichten over
de olie als energiebron een balansopstelling vervagen, is een taak-
stelling als in het Rapport aangegeven niet van een zekere een-
zijdigheid gespeend. De reserve geldt niet zozeer de verwachtingen
omtrent de behoefte aan energie als wel de plaats, welke de ver-
schillende energiebronnen in de behoeftebevrediging zullen gaan
innemen, evenals de concurrentieverhoudingen tussen brandstoffen
uit het buitenland afkomstig en door de Gemeenschap te pro-
duceren.

Uiteraard gaat daarom in de eerste plaats de aandacht uit naar
de kosten van kernelectriciteit. Het Rapport komt hier tot de
conclusie, dat de kosten van kernelectriciteit zowel voor een
Amerikaanse (gebruikt in de Nautilus) als een Engelse reactor (te
Calder Hall) kan worden geschat op 11-14 mills per kWu, terwijl
de kostprijs van electriciteit geproduceerd met ingevoerde brand-
stof  tussen   de   11   en 12 mills zal liggen. Het prijsbeeld geeft  voor
kernenergie in tegenstelling tot klassieke energie een dalende ten-
dens te zien, aangezien de toepassingstechniek alsmede de reactoren
in de loop der jaren zullen kunnen worden vereenvoudigd. Het
wordt mogelijk geacht in het huidige stadium de opwekking van
kernenergie op een economisch verantwoorde basis ter hand te
nemen.

Een van de belangrijke vraagstukken, welke ten gevolge van de
uitvoering van het kernenergieprogramma zich zullen voordoen,
is de financiering van de investeringen. De totale benodigde in-
vesteringen, indien het programma overeenkomstig het Rapport
wordt uitgevoerd, bedragen over de S 6 miljard of wel circa
S 4 miljard meer dan in het geval de electriciteitsvoorziening met
klassieke brandstof zou geschieden. De investeringen voor een
atoomcentrale bedragen met inbegrip van de splijtstofvoorraad
waarschijnlijk ongeveer 2* maal zo veel als de kosten voor een
klassieke stoomcentrale. Het uranium daarentegen vormt slechts
een gering gedeelte van de kosten van electriciteit in verhouding
tot de brandstoffen welke voor de klassieke centrales nodig zijn.
Het extra investeringsbedrag ligt tussen de 1 en 2 % van de ge-
schatte totale bruto-investeringen in de zes landen tezamen, ge-
durende   de 10 volgende jaren. De rapporteurs menen,   dat  het
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opbrengen van dit extra te investeren bedrag de nationale econo-
mieen ongetwijfeld voor moeilijke problemen zal plaatsen. Indien
men hierbij bedenkt, dat de uitvoering van het programma samen-
valt met de geleidelijke verwezenlijking van de E.E.G., waaruit
zekere structuuraanpassingen zullen voortvloeien, welke eveneens
additionele financierings-middelen gaan vergen, dan dient men
zich terdege voor te bereiden op te verwachte moeilijkheden. Hier
ligt een taak voor de Commissie van Euratom in samenwerking
met de regeringen het investeringsbeleid in goede banen te leiden.

Ook voor de betalingsbalans kunnen moeilijkheden worden ver-
wacht. Deze spitsen zich vooral toe in het begin van de 10-jarige
periode, wanneer de investeringen een grote importbehoefte ver-
oorzaken, welke eerst in een later stadium een verlichting op de
betalingsbalans teweegbrengen door de verminderde invoer van
klassieke brandstoffen.  In het Rapport wordt gesteld 1,  dat  tot  1965
in   totaal een bedrag van ongeveer honderd miljoen dollar per jaar
extra zal worden geimporteerd. Hierna zou men de netto deviezen-
besparing snel tot S 600 A $ 700 miljoen perjaar kunnen opvoeren,
wanneer eenmaal de apparatuur  van 15 miljoen  kW in gebruik
zal zijn. Deze schattingen berusten op de veronderstelling, dat het
importvolume in het begin 55 % zou kunnen bedragen van de inves-
teringen in atoomcentrales,  maar dat na enige jaren dit tot een lager
peil kan dalen, zodat het percentage over een periode van tien jaren
niet boven de 20 % van de investeringen ad S 5250 miljoen zal
stijgen. Indien in de toekomst mocht blijken, dat Europa niet
alleen voor een belangrijk aantal van de eerste reactoren, vooral
wat ontwerp en bouwtechniek betreft, op de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk is aangewezen, maar ook in de toekomst
een groter gedeelte zal moeten blijven importeren dan de vrij
optimistische verwachtingen van het Rapport aangeven, zal het
kernenergie-programma een zware belasting leggen op de be-
talingsbalans van de zes landen.

De totale behoefte aan splijtstof wordt tot 1967 geraamd op
ongeveer S 2000 miljoen. Indien Europa tegen 1967/68 25.000 ton
natuurlijk uranium zou kunnen produceren, aangenomen dat de
helft van de reactoren verrijkte splijtstof uit de V.S. nodig heeft,
zouden de importkosten de helft van bovengenoemd bedrag uit-
maken. Hier staat tegenover dat in deze periode een bedrag ad
S 2500 miljoen aan import van klassieke brandstof kan worden
bespaard. Het Rapport concludeert: „hoewel derhalve de snelle
invoering van atoomcentrales niet onmiddellijk een gunstige in-

1 Aangehaald Rapport; blz. 99 en 100.
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vloed op de betalingsbalansen van onze landen zal uitoefenen,
zo zal de beperkte invoertoename gedurende de eerste jaren toch
snel gecompenseerd worden door spoedig volgende belangrijke
besparingen aan vreemde valutag". 1

De verwachtingen van de rapporteurs zijn gebaseerd op een aantal
reele, doch allerminst vaststaande veronderstellingen. 2 Het meest
onzeker zijn de toekomstmogelijkheden van de waterstofenergie,
waarover Britse geleerden hebben medegedeeld, dat het gebruik
hiervan over 20 jaar zou zijn te verwachten. Ook in Nederland
schijnt voortgang te zijn gernaakt met het wetenschappelijk
onderzoek. Hieruit zou mogen worden geconcludeerd, dat in een
niet te verre toekomst reele toepassingsmogelijkheden aanwezig
zullen zijn. Ingrijpende veranderingen in het kader van de
Europese energievoorziening kunnen hiervan het gevolg zijn.

De grote verdienste van het Rapport is het feit, dat is gewezen op
de verontrustende ontwikkeling van de energievoorziening in West-
Europa en als remedie een daadwerkelijke aanpak van een kern-
energieprogramma wordt aanbevolen, dat economisch verantwoord
wordt geacht. De drie rapporteurs hebben veel voorbereidend werk
verzet, dat een dankbaar uitgangspunt kan worden voor de activi-
teiten in Euratom.
1 Aangehaald Rapport; blz. 42.
2 Zie o.a. „Aspects Europ6ens de l'Energie", waarin enkele critische beschou-

wingen zijn gegeven door de F6d6ration Internationale des Producteurs
Autoconsommateurs Industriels d'Electricit6.
In deze brochure zijn de verwachtingen omtrent de toename van het natio-
naal inkomen lager gesteld dan de uitgangspunten van het Rapport ARMAND C.S.
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HOOFDSTUK X

PLANNEN VOOR EEN VRIJHANDELSGEBIED
IN EUROPA

§   1.   Het  weren  van  het  urijhandelsgebied

In  1956 werd het duidelijk, dat op het gebied van de liberalisatie
vrijwel het maximaal mogelijke in de O.E.E.S. WaS bereikt. Zoals
in hoofdstuk II besproken, waren de landen met lage invoerrechten
alleen tot een verdere liberalisatie bereid, indien tegelijkertijd door
de c.E.E.s. de afbraak van de invoerrechten ter hand zou worden
genomen. Inmiddels was in april 1956 het rapport Spaak gereed
gekomen, waarvan de inhoud in grote lijnen werd goedgekeurd
door de Ministerconferentie der K.S.G.-landen, eind mei 1956 in
Venetie. Het duidelijke voornemen van de zes landen verder te
gaan met de idee van een economische gemeenschap bleek een
krachtige stimulans voor de O.E.E.S.-landen met de Zes tot overeen-
stemming te komen over een samenwerking in ruimer verband.
Het doel was v66r alles te voorkomen, dat het normale handels-
verkeer door de „blokvorming" der zes zou worden verstoord,
en te bereiken, dat de samenwerking tussen alle Westeuropese
landen in de O.E.E.S. zou worden voortgezet.

Op aandringen van Groot-Brittanie werd in juli 1956 door de
Raad van de O.E.E.S. een Working Party ingesteld „to study the
possible forms and methods of association, on a multilateral basis,
between the proposed Customs Union and Member-countries
not taking part therein". De eerste resultaten van de studies, sinds-
dien door de O.E.E.s.-landen over het vrijhandelsgebied onder-
nomen, werden in januari 1957 in een Rapport I van de o.E.E.s.
neergelegd. Onder leiding van de Engelse Minister THORNEYCROFT
zijn in een drietal commissies van experts 2 deze studies voortgezet;
de resultaten werden tijdens de Ministersconferentie van october
1957 besproken. Op deze conferentie werd besloten een inter-
gouvernementele commissie onder leiding van de Engelse Minister
MAUDLING in te stellen, opdat beslissingen op regeringsniveau

1   Report on the possibility of creating a Free Trade Area in Europe, Parijs 1957.
2  E6n voor de associatie van het vrijhandelsgebied met de E.E.G., 66n voor de

landbouw en 66n voor de deelname van de minder ontwikkelde landen als
Ierland, IJsland, GriekenIand en Turkije. Deze laatste landen hebben om een
uitzonderingspositie in het te creEren vrijhandelsgebied verzocht.
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konden worden genomen. Aangezien concrete resultaten op het
moment dat deze beschouwingen worden geschreven niet bekend
zijn, heb ik mij, uitgaande van enkele wezenskenmerken van het
vrijhandelsgebied, beperkt tot de problematiek, die tijdens de
voorbereidende studies in Parijs aan de orde is geweest.

Een vrijhandelsgebied vertoont overeenkomst met de gemeen-
schappelijke markt, zoals die door de zes wordt beoogd. Zowel
binnen de E.E.G. als binnen het vrijhandelsgebied wordt het onder-
linge verkeer bevrijd van invoerrechten en invoerrestricties met
dien verstande, dat in het vrijhandelsgebied deze vrijheid niet
volkomen is.

Dit is te wijten aan een kenmerkend verschil tussen de E.E.G.
en het vrijhandelsgebied. De E.E.G. omvat de vorming van een
douane-unie: de gemeenschappelijke markt wordt omringd met
een gelijk tarief van invoerrechten en een gemeenschappelijke
handelspolitiek is voorgenomen. In een vrijhandelsgebied daaren-
tegen blijven de landen autonoom in de vaststelling der invoer-
rechten. In het laatste geval kunnen goederen, die van buiten het
gebied worden ingevoerd, niet zonder meer vrij circuleren. Dit
betekent, dat in het vrijhandelsgebied, alleen indien de vrijheid
van het goederenverkeer wordt beperkt tot goederen, welke voor
100 % in de deelnemende landen zijn voortgebracht, moeilijk-
heden kunnen worden voorkomen ten gevolge van het verschil
in invoerrechten. Deze moeilijkheden kunnen bestaan in een ver-
plaatsing van de invoer in hvt vrijhandelsgebied naar landen met
de laagste rechten, alsmede in een vervalsing van de concurrentie-
verhoudingen. Inhaerent aan het vrijhandelsgebied zijn certifi-
caten van oorsprong als bewijs, dat de origine van de goederen
in de vrijhandelszone ligt. Worden van de invoer van een product
of groep van producten uit derde landen geen marktverstorende

invloeden verwacht dan kunnen de origine-normen uiteraard
worden verzacht.

Een tweede verschilpunt met de E.E.G. is het feit, dat in het
vrijhandelsgebied de deelnemende landen minder geneigd zijn
bevoegdheden over te dragen aan gemeenschappelijke organen.
Niet zozeer staat een gemeenschappelijke markt voor ogen, ge-
grondvest op een aantal overeengekomen spelregels, dan wel een
onbelemmerd en rechtenvrij handelsverkeer, waarvoor wordt
getracht met een minimum aan normen te volstaan. In dit opzicht
gaat de politieke en economische eenwording in het vrijhandels-
gebied minder ver dan in de E.E.G. en worden ook de aspecten
van een institutionele markteconomie van minder belang geacht.
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§ 2. De tariefdistorsies

Een vrijhandelsgebied zal aan betekenis winnen indien het onder-
linge verkeer zich uitstrekt over een zo groot mogelijk goederen-
pakket. Een uitbreiding van dit goederenpakket kan worden ver-
kregen   door   af te wijken   van het beginsel  van   de   100  %   zone-
origine en in het vrije verkeer ook die goederen toe te laten, die
ten dele van buiten de vrijhandelszone afkomstig zijn en ten dele
in de zone een bewerking hebben ondergaan. Deze uitbreiding
van het verkeer   kan   op drie manieren geschieden:

In   de eerste plaats   door het percentage   van   100 te verlagen.
In dat geval geschiedt de afgifte van certificaten van oorsprong,indien een minimumpercentage van de factoren, waaruit de ver-
koopprijs is opgebouwd, zoals grond- en hulpstoffen, halffabrika-
ten, energie, lonen en sociale lasten, overhead-kosten en winstmarge,
van oorsprong is uit het vrijhandelsgebied. Dit minimumpercentage
zou kunnen varieren naar de categorie van goederen.

In de tweede plaats kunnen in afwijking van de percentageregel
een aantal producten, waarbij de in de zone toegevoegde waarde
uitgedrukt in procenten over het algemeen betrekkelijk gering is
(grondstoffen en halffabrikaten), worden geplaatst   op   een    be-
werkingslijst. In dit geval wordt het product beschouwd als af-
komstig uit het vrijhandelsgebied, indien de aard van de bewerking
valt onder de daarvoor opgestelde normen. 1

Ten slotte kan worden overeengekomen, dat bepaalde goederen
die in het vrijhandelsgebied niet of in onvoldoende mate worden
voortgebracht (grondstoffen) zonder meer in het vrije verkeer
zullen worden toegelaten.

Wanneer wordt overgegaan tot een uitbreiding van het onder-
linge handelsverkeer in bovenvermelde zin, wordt de theoretisch
juiste conceptie van een vrijhandelszone verlaten. De mogelijkheid
bestaat, dat distorsies optreden, welke hier ter onderscheiding
van de diverse distorsies in hoofdstuk IV besproken, tarief-
1  Van de bewerkingsregel kan ook een aan het vrije verkeer tegengesteld gebruik

worden gemaakt. Dit is b.v. het geval als wordt voorgeschreven, dat aan be-
paalde eindproducten alleen de zone-origine wordt toegekend, indien de voor
de vervaardiging benodigde opeenvolgende bewerkingen binnen het vrij-
handelsgebied hebben plaats gevonden. Voorstanders van dit systeem, welaangeduid als het „cumulative processing" systeem vindt men in de textiel-
industrie, welke bevreesd is voor de concurrentie uit landen als Japan, India
en Honkong. Een dergelijk protectionistisch systeern voor certificaten van
oorsprong beperkt de invoer van halffabrikaten in de vrijhandelszone en, voor
zover deze politiek niet gericht is tegen dumping uit Aziatische landen, kan
in strijd komen met de doelstellingen van specialisatie in mondiaal ver-
band.

,
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distorsies zullen worden genoemd, omdat ze zijn toe te schrijven
aan verschillen in invoerrechten. Deze tariefdistorsies werken ten
voordele van de producenten, welke hun grondstoffen en half-
fabrikaten tegen lage rechten uit derde landen kunnen betrekken

en zodoende met hun eindproducten in het vrijhandelsgebied een
concurrentievoordeel hebben boven de producenten, die in een
land met hogere invoerrechten voor hun grondstoffen meer moeten
betalen.

Er wordt wel beweerd, dat de tariefdistorsies bij grondstoffen
en halffabrikaten niet alleen de concurrentieverhoudingen ver-
storen voor de uit deze stoffen vervaardigde eindproducten, maar
ook gelden voor de in het vrijhandelsgebied gevestigde producenten
van dergelijke grondstoffen of halffabrikaten. Dit zou het geval
zijn wanneer deze grondstoffen of halffabrikaten zowel uit derde
landen worden betrokken als in een zone-land worden gemaakt.
Onder dergelijke omstandigheden verliest de producent, die zich
in een land met een hoog invoerrecht bevindt, een gedeelte van zijn
bescherming, omdat hij de concurrentie ondervindt van het pro-
duct, dat via een land met lage rechten wordt ingevoerd en in
verwerkte of bewerkte toestand vrije toegang tot de markt van de
producent heeft. Het wegvallen van deze bescherming, waardoor
de producent van de betrokken grondstoffen of halffabrikaten
wordt gedwongen de prijs van zijn product aan te passen aan het

prijsniveau in derde landen, is echter niet het gevolg van een
tariefdistorsie. Het is toe te schrijven aan de opheffing van het
effect van een tariefprotectie en heeft niets uitstaande met een
tariefdistorsie.

De vraag is, welke omvang het distorsie-probleem heeft. Deze
hangt met name van twee factoren af. In de eerste plaats kunnen
er stringente dan wel soepele normen voor de afgifte van de
certificaten van oorsprong worden opgesteld. In de tweede plaats
hangt de omvang van het distorsievraagstuk af van de verschillen
in invoerrechten, die er tussen de deelnemende landen bestaan.

De studiecommissie in Parijs heeft als werkhypothese aange-
nomen een percentageregel van 50 %, d.w.z. in het vrije verkeer
worden alleen die goederen opgenomen, welke voor minstens de
helft uit zone-elementen zijn opgebouwd. Het vrije verkeer is
verder uitgebreid met goederen vermeld op de bewerkingslijst en
grondstoffenlijst, terwijl goederen vermeld op eventuele negatieve
lijsten van het vrije verkeer zijn uitgezonderd. Ten gevolge van de
basisregel is in beginsel het distorsie-effect tot maximaal 50 % van
het verschil in invoerrechten voor het afzonderlijke product terug-

5
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gebracht. Is deze beperking voldoende om „faire" concurrentie-
verhoudingen te scheppen en het distorsieprobleem tot aanvaard-
bare proporties terug te brengen ?

De „Working Party" van de o.E.E.s. is van mening, dat het aantal
gevallen „where deflections of trade will prove to be intolerable" 1
betrekkelijk gering zullen zijn:
a.   een aanzienlijk deel van de producten in het ruilverkeer binnen het

vrijhandelsgebied is gemaakt uit grondstoffen en halffabrikaten,
welke zelf afkomstig zijn uit het vrijhandelsgebied.
Dit is ongetwijfeld waar, maar niettemin blijft een substantieel
deel vervaardigd uit van derde landen geimporteerde grond-
stoffen. Illustratief zijn de invoerverhoudingen van de vol-
gende producten-groepen.
Invoer in miljoenen dollars in de zone-landen uit het vrij-
handelsgebied   (A)   en uit derde landen   (B).

A B
I. Voedings- en genotmiddelen

(secties O e n 1 van de S.I.T.C.) . . . 2707 4601
II. Grond- en brandstoffen

(secties 2 tot 4 van de S.I.T.C.) .. 3608 6932

b. de bestaande tarieven op grondstoffen vanuit derde landen zijn
in de meeste O.E.E.s.-landen reeds 0 of te verwaarlozen; dien-
tengevolge is er weinig vrees voor distorsies in geval de goederen
uit dergelijke grondstoffen zijn geproduceerd.
Ook dit argument is betrekkelijk, omdat zelfs bij grondstoffen
tariefverschillen niet zeldzaam zijn. Bekend is het voorbeeld
van ruwe tabak, waarvoor het buitentarief in de E.E.G. iS ge-
steld op 30 %, terwijl in de Scandinavische landen het recht
te verwaarlozen is.

c. in geval van goederen, waarvoor geen vaste wereldmarktprijs
bestaat, toont de ervaring aan, dat exporteurs in de rest van de
wereld soms lagere prijzen aanbieden aan importeurs in landen
met hoge rechten dan aan die in landen met lage rechten.
Dit zal voornamelijk afhangen van de elasticiteit van vraag en
aanbod. 2

Van belang is in dit verband na te gaan, wanneer de situatie
onder c. vermeld zich voordoet. Is er een ruim binnenlands aanbod,
waarbij de vraag naar import zeer elastisch kan zijn, dan zal de
1 Aangehaald „Report" januari 1957; blz. 38.
2  Zie E. HARRIS: International and Interregional Economics, New York 1957;

blz. 242 e.v.
2I
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exporteur het invoerrecht geheel ofgedeeltelijk voor eigen rekening
nemen, met name, indien zijn aanbod inelastisch is. Indien het
binnenlands aanbod onvoldoende is om in de binnenlandse vraag
te voldoen en de vraag inelastisch is, zal de exporteur trachten de
koper het invoerrecht geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.
Hierin zal hij met name slagen, indien het aanbod elastisch is.
Zowel in het geval er een vaste wereldmarktprijs bestaat als bij
een monopolistische aanbodspositie (kwaliteitsproducten) zullen
hoge rechten prijsverhogend werken, welk effect eveneens is te ver-
wachten bij kartelafspraken of in geval de exporteur bevreesd is
door lagere prijzen concurrentie op de eigen markt uit te lokken.
Aan het laatste argument mag niet een te grote waarde worden
toegekend. Overigens mag men niet zonder meer concluderen,
dat in alle gevallen waar de exporteurs het recht niet voor eigen
rekening nemen de tariefverschillen tot distorsies aanleiding geven.

Voor de bepaling van het distorsieprobleem kan een aantal
nadere criteria worden aangelegd:
1. de voorziening in eigen behoefte op de beschermde markt;
2. de mate van concurrentie op de markt met hoge rechten;
3. de mogelijkheid, dat derde landen bepaalde producten goed-

koper kunnen produceren dan de landen van het vrijhandels-
gebied.

De tariefverschillen zullen een rol spelen, wanneer de vraag
naar bepaalde producten groter is dan het Europese aanbod, be-
halve indien de exporteurs in zo'n situatie het tariefverschil voor
hun rekening nemen, hetgeen niet erg waarschijnlijk is. Doen zich
tekorten voor dan zullen de invoerrechten doorgaans laag zijn,
tenzij er tegelijkertijd een nationale productie bestaat en aan de
betrokken producenten, ondanks het feit dat zij niet voldoende voor
de eigen markt kunnen leveren, een bescherming wordt verleend.
Een goed voorbeeld leveren verschillende landbouwproducten.
Voor die gevallen, waar ondanks onvoldoende eigen aanbod matige
ofhoge rechten worden geheven, is de kans op tariefdistorsies groot.

Is er wel voldoende eigen aanbod dan kunnen zich de volgende
situaties voordoen. De tariefbescherming wordt gegeven aan indus-
trieen, die tegen hogere prijzen produceren. De zone-landen met
lage rechten kunnen in een dergelijk geval een concurrentie-
voordeel behalen door in derde landen tegen lagere prijzen te

kopen. De invoer in het Europese vrijhandelsgebied uit derde
landen bestaat tot nu toe voor een niet te verwaarlozen deel uit
dergelijke goedkopere goederen, betrokken uit landen als b.v. de
Verenigde Staten, Canada en Japan. Kunnen derde landen niet
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goedkoper produceren dan het vrijhandelsgebied, dan is het toch
goed  mogelijk,  dat de prijzen in de zone-landen met hoge tarief-
bescherming hoger zijn dan in derde landen. Dit zal afhangen
van de onderlinge concurrentie, of anders uitgedrukt, van de mate
waarin men er in slaagt van de tariefbescherming profijt te trekken.
Aangenomen dat binnen het vrijhandelsgebied een effectieve kartel-
controle wordt ingesteld, dan nog is het logisch te veronderstellen,
dat voor de goederen, waarvoor een monopolistische prijsvorming
overheerst, de producenten in staat zijn van tariefbescherming in
meer of mindere mate te profiteren. Alleen misbruik, indien ten
minste in het vrijhandelsgebied de E.E.G.-bepalingen worden over-
genomen, zou kunnen worden voorkomen.

Een bizonderheid is nog het z.g. compensatie-effect. Indien een
industrie gevestigd in een zone-land met lage tarieven in staat is
haar grondstoffen goedkoop in derde landen te kopen, kan zij deze

aanwenden voor productie bestemd voor de binnenlandse markt,
wanneer zij door deze aankoop in derde landen geen certificaten

van oorsprong verkrijgt voor afzet in het vrijhandelsgebied.
Voor dit laatste kan zij de duurdere grondstoffen uit de zone ge-
bruiken. Op de eigen markt kan een extra winst worden gemaakt,
omdat haar concurrenten uit de zone moeten uitgaan van de
hogere zone-prijs voor de grondstoffen, willen deze laatste de zone-
origine voor hun exportproducten verkrijgen. Op deze wijze kan
een verlies bij export naar de vrijhandelszone worden gecompen-
seerd met de winst gemaakt op de eigen markt.

In het algemeen zou men op grond van het bovenstaande mogen
concluderen, dat voor de geindustrialiseerde landen van West-
Europa het distorsieprobleem eerder zal spelen bij de aankoop van
grondstoffen dan van eindproducten. De verwerkende industrie
van grondstoffen, waarvoor Europa voor een belangrijk deel op
andere continenten is aangewezen, zal de nadelen van tarief-
distorsies ondervinden. Met name bij de eerste verwerking van
grondstoffen zijn kleine prijsverschillen bij de aankoop van grote
betekenis, omdat door de merendeels kleine waardetoevoeging de
marge niet toelaat tariefnadelen op te vangen. Daar staat tegenover,
dat in de sector der grondstoffen de tarieven in het algemeen laag
zijn en de verschillen dus beperkt.

In de sector van de halffabrikaten en producten, welke in een aan
de uiteindelijke consumptie voorafgaand stadium verkeren, voor-
ziet Europa goeddeels in eigen behoefte en vermindert de onder-
linge concurrentie, voor zover aanwezig, de kans op tariefdistorsies
bij de afnemers van deze producten.

Is de invloed van het verschil in invoerrechten op het prijsnivcau
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wel aanwezig, dan kan in de sector der eindproducten het distorsie-
effect veel grotere afmetingen aannemen dan bij de grondstoffen.
Niet alleen omdat hier de tariefverschillen in het algemeen veel
groter zijn, maar ook door de mogelijkheid, dat het eindproduct
in een aantal achtereenvolgende stadia is vervaardigd uit meerdere
grondstoffen van buiten de zone, welke aan verschillen in invoer-
rechten onderhevig zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking:

zone-grondstoffen zone-element niet-zone-element

-,     0 50 96
invoer

50 06 Product A             50                 504 50 %
invoer- Product B           25               75

50 %     ,1  50%
invoer --*

Product   C                            121                                871
50 %

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt, dat in product C, dat de zone
origine heeft, toch het niet-zone-element overheerst; indien dit
schema wordt voortgezet  kan het product x in het hypothetische
geval voor biina   100 % niet-zone-elementen bevatten.   Is  het  ver-
schil in douanerechten voor de ingevoerde grondstoffen en half-
fabrikaten gemiddeld  10  %,  dan  kan  ook het uiteindelijk kostprijs-
verschil bijna   1 0 % bedragen.   De  50 %, origine-regel beperkt  wel
het distorsie-effect tot 50 % van het tariefverschil voor elk inge-
voerd product afzonderlijk, maar bij een in verschillende stadia
vervaardigd eindproduct kan het totale distorsie-effect van ver-
schillende verwerkte grondstoffen tezamen veel groter zijn. Om
deze verticale cumulatie van distorsies te voorkomen zullen de
nodige voorzieningen bij de vaststelling der originenormen moeten
worden getroffen.

Niet elk tariefverschil zal tot een distorsie van betekenis leiden.
De grootte van het distorsie-effect kan worden gemeten aan de
hand van het kostprijsverhogend effect. Of de producent deze
distorsie kan opvangen hangt af van de winst, die hij maakt op
zijn eindproduct en van het feit, of hij nog met andere distorsies
op zijn te verwerken producten te maken heeft. Afgezien van de
verticale cumulatie kan een horizontale cumulatie van distorsies
optreden. Dit zal het geval zijn, indien zich meerdere distorsies
op de te verwerken producten voordoen, mits deze producten
tezamen niet meer dan 50 % van de verkoopprijs uitmaken.
Indien het eindproduct op een bewerkingslijst zou zijn geplaatst
kan het percentage van 50 hoger liggen. De totale distorsie-
mogelijkheid wordt uiteindelijk bepaald door de grootte van de

L
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tariefverschillen en het kostprijselement daarvan in de te verwerken
producten.

Wat de tariefverschillen betreft  is een verschil  van  1 0     i  15  %
reeds groot, doch komt voor. Overigens zegt dit nog niet veel.
Het distorsie-effect dat hieruit voortvloeit en dat voor producten,
die vallen onder de percentageregel maximaal  5  A  71 %  kan  be-
dragen, maar doorgaans lager zal liggen, zal voor elk bedrijf weer
anders uitvallen. Het houdt ten nauwste verband met de kostprijs-
structuur in het bedrijf en die van de concurrenten. Evenwel kan
een distorsie-effect van enkele procenten een niet te verontacht-
zamen bestanddeel van de netto-winst uitmaken. Het empirisch
onderzoek, dat door de aan de onderhandelingen over het vrij-
handelsgebied deelnemende landen wordt ingesteld, zal wellicht
meer zekerheid kunnen geven over de omvang van het distorsie-
probleem.

Er is nog een tweede wijze, waarop de distorsie zich openbaart.
Behalve een directe concurrentieverstoring tussen bestaande produ-
centen, kan de tariefdistorsie ook de vestigingsoverwegingen be-
invloeden. De tariefverschillen kunnen juist van doorslaggevende
aard zijn, ofschoon deze kunstmatige factoren niet te hoog mogen
worden aangeslagen, temeer daar protesten van de partner-landen
een blijvende tariefongelijkheid onzeker maken. Wel blijkt hieruit,
dat niet alleen de bestaande distorsies om een oplossing vragen,
maar dat ook het optreden van distorsies in de toekomst moet
worden geregeld. Acties van de staten, die ten doel hebben de
nationale industrie tariefvoordelen in de schoot te werpen of een
beter tariefklimaat te scheppen zijn in strijd met het karakter van
een vrijhandelszone. Hieruit volgt, dat de handelspolitiek in een
vrijhandelszone nooit volledig een nationale aangelegenheid kan
blijven. Op zijn minst dienen spelregels te worden opgesteld.
Afgesproken zal moeten worden, dat de landen elkaar op de hoogte
stellen van de voorgenomen maatregelen op handelspolitiek gebied.
In het op te stellen verdrag zal ook het recht moeten worden vast-
gelegd, dat tariefdistorsies, die de concurrentieverhoudingen ver-
storen, worden opgeheven.

Hoewel het probleem van de tariefdistorsies  niet in die omvang
geldt als de bestaande tariefverschillen zouden doen vermoeden
wordt het opruimen van de tariefdistorsies v66r de instelling van
het vrijhandelsgebied op grond van economische overwegingen
voorgestaan. Een dergelijke opvatting ligt ook in de lijn van de
historische ontwikkeling. Het liberalisme van de vorige ceuw heeft
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meer en meer plaats moeten maken voor een economisch stelsel,
waarin de marktordening en de overheidsleiding een toenemende
betekenis kregen. In het bizonder tijdens de crisisperiode in de
jaren dertig en de hierop volgende oorlogsomstandigheden vond
deze nationale politiek maar al te vaak plaats met voorbijzien
van de principes van de internationale arbeidsverdeling. Afgezien
van het feit, dat een teveel aan binding tijdens deze jaren ontstaan
wordt teruggenomen, streeft men in de jaren na de oorlog naar
een synthese tussen enerzijds een herstel van de principes der inter-
nationale arbeidsverdeling en anderzijds behoud van een zekere
overheidsleiding, die voor het economisch leven onmisbaar wordt
geacht. Voor het tot gelding brengen van de principes der inter-
nationale arbeidsverdeling is het nodig, dat de functie van de
prijzen als richtsnoer der economische activiteiten zoveel mogelijk
wordt hersteld. De mededinging dient zoveel mogelijk op basis
van de natuurlijke concurrentievoorwaarden te geschieden. 1
Hiertoe moeten distorsies worden vermeden, zodat de venverkende
industrie gelijke toegang heeft tot de productiebronnen en een
specialisatie plaats vindt naar gelang de natuurlijke geschiktheid.

Deze gedachte wordt weerspiegeld in de G.A.T.T. en nog duide-
lijker in het K.S.G.-verdrag, waarin behalve de afschaffing van de
handelspolitieke distorsies als invoerrechten, kwantitatieve restric-
ties e.d. ook normen zijn uitgewerkt inzake discriminaties, dum-
ping, openbaarmaking van prijzen, aligneren en toezicht op kartel-
en monopolistische posities. Trouwens ook in de E.E.G. vormen de
regels die voor de concurrentie zijn aangegeven een hoofdbestand-
decl van het verdrag. Aan de nationale overheidsleiding worden
eveneens zekere grenzen gesteld met het oog op het zuiver houden
van de prijzen. In beide verdragen manifesteert zich een streven
door co6rdinatie van beleid en gemeenschappelijk optreden te
bereiken, dat de overheidsleiding zich in de prijzen op een analoge
wijze uitwerkt. Het tot stand brengen van een grotere gemeen-
schappelijke markt schept een zeker natuurlijk tegenwicht tegen
een toenemende monopolistische prijsvorming, hetgeen niet weg-
neemt, dat op dit punt een behoefte bestaat aan een gemeen-
schappelijk toezicht op de voor de concurrentie aangegeven normen.

Beschouwt men in dit licht de tariefdistorsies, dan is een vrij-
handelsgebied, waarin de concurrentieverhoudingen „opzettelijk"
door tariefdistorsies worden gestoord, in strijd met gezonde econo-
mische verhoudingen. Nu kan men wel beweren, dat de mono-
polistische prijsvorming de functie van de prijzen reeds zodanig

1  Zie hierover Hoofdstuk IV A.
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heeft aangetast, dat het opruimen van tariefdistorsies niet belang-
rijk is. Een dergelijke defaitistische opvatting doet in feite geen
recht wedervaren aan de mogelijkheden te komen tot een verant-
woorde prijsvorming.

Een gedachte die wel wordt aangetroffen als zouden de tarief-
distorsies in het niet vallen tegenover de vele ongelijke omstandig-
heden, waaronder de concurrentie niet alleen in verschillende
landen, maar ook binnen een land plaats vindt, wekt een onjuiste
indruk. Voor zover deze verschillen bestaan uit natuurlijke ongelijk-
heden moeten zij ten grondslag liggen aan een internationale
arbeidsverdeling. Het gaat er juist om de kunstmatige verschillen,
gelegen in afwijkingen van b.v. wettelijke voorschriften, fiscale be-
handeling, subsidies en dus ook van tariefbescherming, die de com-
paratieve prijs- en kostenverhoudingen verstoren, te elimineren.
Alleen dan zal de internationale arbeidsverdeling een maximaal
voordeel brengen. Een verwijzing naar deze verschillen in pro-
ductieomstandigheden is dan ook ongegrond.

Hoewel vanuit de theorie gepleit wordt voor algemene opheffing
van de tariefdistorsies mag in de practijk niet worden vergeten,
dat bij de instelling van een vrijhandelsgebied tegenover het aan-
vaarden van verschillen in de buitentarieven staat de opheffing
van de binnentarieven. Deze laatste houden als zodanig ook een
verstoring in van het handelsverkeer. Indien de politieke situatie
een keuze verlangt tussen aanvaarden van tariefverschillen of ver-
werping van het vrijhandelsgebied zal hiermede rekening moeten
worden gehouden. Overigens kan het aanvaarden van tariefver-
schillen in gevolge een politiek compromis hierdoor niet worden
rechtgepraat, maar blijft de noodzaak tot opheffing van tarief-
distorsies bestaan.

De opheffing van de tariefdistorsies is in het bizonder van belang
voor de grondstoffen en halffabrikaten, omdat de prijs van deze
producten bepalend is voor de verdere activiteiten in de bedrijfs-
kolom.

Het voorkomen van distorsies kan op vier manieren geschieden,
namelijk door:
a. harmonisatie van de tarieven;
b. compenserende heffingen;
c. strenge originenormen;
d. tariefcontingenten.
Het meest ideale middel om distorsies te voorkomen is tarief-
harmonisatie. De reden, dat in de O.E.E.S. de voorkeur is gegeven
aan een vrijhandelszone in plaats van een douane-unie, waar-
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binnen het distorsieprobleem door een gemeenschappelijk buiten-
tarief is opgelost,  moet o.m. worden gezocht in de weerstand van
de O.E.E.s.-landen tegen tariefaanpassing. In het bizonder Engeland,
dat gebonden is aan het systeem van preferentiele rechten voor
het Gemenebest heeft verplichtingen lopen ten opzichte van derde
landen. Men heeft juist de vorm van een vrijhandelsgebied gekozen
ten einde de nationale autonomie zoveel mogelijk te bewaren.
Verwacht mag worden, dat tariefharmonisatie slechts een beperkte
bijdrage tot de oplossing van het distorsieprobleem in het alge-
meen kan geven, maar in verschillende distorsiegevallen uitkomst
zal bieden. De tariefharmonisatie zal tot het maximaal mogelijke
moeten worden aangewend, waarbij het niveau waarop de tarieven
worden afgestemd, zo laag mogelijk wordt gesteld ten einde een
protectionistische blokvorming te voorkomen. 1 Dit behoeft niet te
betekenen een volledig gelijktrekken der buitentarieven in een
vrijhandelszone, derhalve de omvorming daarvan tot een douane-
unie, een Stelling die door KOHNSTAMM en ZANDBERGEN 2 wordt ver-
dedigd. Een dergelijke absoluutheid is politiek niet te verwerkelijken
en een zodanige eis zou daarmede de kansen op een vrijhandels-gebied  te  niet doen gaan. Niettemin mogen de mogelijkheden tot
tariefharmonisatie niet worden onderschat en moeten zij wel
volledig worden benut.

Minder bezwaren zullen de compenserende heffingen ontmoeten,
maar de technische uitvoering brengt ongetwijfeld bizondere
complicaties met zich mede. Met het opleggen van deze heflingenkunnen landen met hoge rechten het tariefverschil compenseren.
De tariefverschillen tussen de landen onderling zijn echter niet
gelijk, terwijl de kostprijsbestanddelen, waarop de distorsie betrek-
king heeft, varieren. De vraag is of men door een genuanceerd
systeem aan de verscheidenheid recht moet doen wedervaren dan
wel met gemiddelde percentages per product moet werken. 1Vil
men aan een technische onuitvoerbaarheid ontkomen, dan is de
laatste methode de aangewezen weg, waarbij kan worden gewerktmet restitutie van rechten bij uitvoer naar een partnerland en een
algemene heffing bij invoer. De compenserende heffing blijft een
belemmering inhouden voor het onderlinge verkeer en is in haar
algemeenheid daarom niet doelmatig. De toepassing blijft beperkt
tot producten met een eenvoudige en vrij constante kostprijs-

1 Over het tariefniveau bij harmonisatie zijn nog geen beslissingen gevallen.
De bepalingen van de G.A.T.T. Cart. XXIV) verzetten zich in elk geval
tegen een toenemende protectie bij de instelling van buitentarieven, (vgl.
Hoofdstuk III A; blz. 122).

2 Enkele opmerkingen over de „Free Trade Area", E.S.B. 14 augustus 1957.

.-6



DE TARIEFDISTORSIES 329

structuur. Voor speciale distorsiegevallen kan het de aangewezen
oplossing betekenen.

De derde oplossing is het meest effectief, maar het minst gewenst.
Zoals reeds werd geconstateerd, zullen bij een beperking van het
vrijhandelsverkeer  tot die goederen, welke  voor de volle   100  %
in de zone zijn vervaardigd, geen distorsies optreden. Deze eis
zou echter de omvang van het vrije verkeer aanzienlijk in-
perken. Er is nog een tweede argument voor soepeler normen.
Met name aan grondstoffen en halffabrikaten wordt in geval van
stringente normen inzake de origine een bescherming gegeven,
die ver uitgaat boven het invoerrecht. Immers bij stringente normen
zullen de producenten bij aanwending van grondstoffen en half-
fabrikaten uit derde landen eerder het recht op een certificaat

van oorsprong voor hun eindproduct verspelen, dan bij soepeler
normen. Alvorens zij tot aankoop buiten de zone overgaan, in plaats
van te bestellen bij leveranciers binnen de zone, zullen de produ-
centen schadeloos moeten worden gesteld voor het invoerrecht,
waarmede bij afzet in de zone hun eindproducten worden belast.
Indien de betrokken grondstoffen of halffabrikaten slechts een klein
deel van de prijs van het eindproduct uitmaken, zal het tariefna-
decl bij verkoop alleen door een belangrijk prijsverschil op de grond-
stoffen, exclusief de invoerrechten, kunnen worden gecompenseerd.
Hierbij is rekening gehouden met het feit, dat de op de grond-
stoffen en halffabrikaten betaalde invoerrechten bij afzet van
het eindproduct in het vrijhandelsgebied worden terugbetaald,
omdat het goed niet de zone-origine heeft.

Ten slotte is er nog de mogelijkheid van het verlenen van tarief-
contingenten tegen een verlaagd recht,  of met vrijdom van rechten,
waartoe b.v. in het E.E.G.-verdrag beperkte mogelijkheden zijn
geopend. Nu kunnen tariefcontingenten zowel een oplossing van
het distorsieprobleem naderbij brengen als nieuwe distorsies teweeg
brengen, indien het invoerrecht wordt teruggebracht onder het
peil van het invoerrecht in enig ander vrijhandelsland. Of de
tariefverlaging dient dus in verhouding tot het rechtenverschil te
blijven, of de hoeveelheid moet worden beperkt, wil het land
met de tariefcontingenten niet de invalspoort worden van het
vrijhandelsgebied voor de van rechten vrijgestelde goederen.
Tariefcontingenten kunnen bij onvoldoende binnenlands aanbod
het middel zijn om naast een zekere bescherming, die de nationale
(of E.E.G.) industrie blijft behouden, de handel een beperkte
uitwijkmogelijkheid te bieden voor aankoop buiten het vrijhandels-
gebied.

-A
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Hoewel het probleem van de tariefdistorsies nog voorwerp van
studie uitmaakt bij de onderhandelingen over het vrijhandels-
gebied mag reeds thans worden geconcludeerd, dat het vraagstuk
alleen oplosbaar is, wanneer de deelnemende landen bereid zijn
hun nationale autonomie op handelspolitiek gebied in te perken
en institutionele voorzieningen te aanvaarden, die het distorsie-
probleem door wederzijds overleg reduceren tot aanvaardbare
proporties. Zal in een vrijhandelsgebied de onmiddellijke aandacht
uitgaan naar een vrij verkeer, de oplossing van het distorsie-
probleem is een belangrijke voorwaarde voor de verwezenlijking
van een vrijhandelsgebied. Dit geldt ongeacht het feit, dat de
beoogde arbeidsverdeling en specialisatie niet te rijmen valt met
een kunstmatige verstoring der concurrentieverhoudingen. Hoewel
de betekenis van het distorsieprobleem zich nu nog niet laat over-
zien, lijkt het waarschijnlijk dat de industrie in landen met in het
algemeen lage invoerrechten zal profiteren van het gunstige tarief-
klimaat, dat daar aanwezig is. Voor de E.E.G. met een gematigd
tot hoog tarief, in vergelijking met de lage tarieven van bij voorbeeld
de Scandinavische landen, betekenen de tarief-ongelijkheden een
niet te verwaarlozen achteruitstelling.

§ 3. Certificaten uan oors;prong

De gehele constructie van het vrijhandelsgebied is gebouwd op
het systeem van de certificaten van oorsprong. Werd in voor-
gaande paragraaf aandacht geschonken aan de regels, die bepalen
welke goederen zone-origine verkrijgen, een apart vraagstuk dat
ter bespreking overblijft is het systeem van vaststelling en controle
van de zone-origine. Engeland, de voornaamste initiatiefnemer tot
de instelling van het vrijhandelsgebied, heeft ongetwijfeld voor
ogen gestaan het systeem van bepaling en controle, dat sinds
25 jaar in het Britse Gemenebest wordt toegepast. Certificaten
van oorsprong worden in het Verenigd Koninkrijk afgegeven ter
verkrijging van de „gemenebest"-origine, in welk geval de goede-
ren onder het preferentiele systeem van invoerrechten vallen.

In het Engelse systeem vult de fabrikant zelf het formulier in,
waarop de origine van de goederen wordt aangegeven en dat als
document de goederen vergezelt. In het algemeen beperkt de
controle zich tot steekproeven. Het systeem schijnt tot tevreden-
heid van de betrokkenen te werken. „The question of establishing
whether a consignment of goods truly has a Commonwealth origin
or has merely been routed via the Commonwealth to get advantage

-.
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of the preference has not, it seems, proved a serions problem". 1
Hoewel het geen uitgemaakte zaak is, dat het Britse systeem al of
niet in aangepaste vorm in het vrijhandelsgebied wordt over-
genomen, valt het op, dat het wantrouwen dat zich allerwegen
openbaart ten opzichte van een deugdelijk systeem, wel in strijd
is met de in het Verenigd Koninkrijk opgedane ervaringen. Het
is goed voor ogen te houden, dat het succes van het vrijhandels-
gebied afhangt van een bevredigend systeem ter bepaling en con-
trole van de certificaten van oorsprong. Echter alleen eenvoud van
de origine-regels maakt een controle mogelijk, een controle, die bij
voorkeur door internationale instanties moet worden uitgeoefend.

§ 4. Het wijhandetsgebied en de institutionele markteconomie

In vergelijking met de E.E. G. valt direct op, dat de integratie in het
vrijhandelsgebied veel minder ver reikt. Wel bewust is de vorm
van een vrijhandelsgebied gekozen, omdat de O.E.E.s.-landen niet
alleen in ver gaande mate hebben willen vasthouden aan hun auto-
nomie op handelspolitiek gebied, maar ook op andere gebieden
een geringe bereidheid aan de dag hebben gelegd tot overdracht
van bevoegdheden en het opstellen van een gemeenschappelijke
politiek. Hoewel de onderhandelingen over de institutionele vraag-
stukken nog slechts in een beginstadium verkeren, kan worden vast-
gesteld, dat men zich ook van Engelse zijde meer bewust is geworden
van het feit, dat in een vrijhandelsgebied niet alleen met een vrij-
handelsverkeer kan worden volstaan.

Zoals bij de bespreking van de E.E.G. is gebleken, zijn de ver-
dragen van Rome het resultaat van een compromis, dat lang niet
in alle opzichten voldoet aan de eisen, die men hieraan vanuit
economisch gezichtspunt zou mogen stellen. Niettemin is de gemeen-
schappelijke markt in de E.E.G. gegrondvest op een aantal institu-
tionele normen, welke als een minimum uitgangspunt voor een
verdere samenwerking kunnen worden aangemerkt. Deze hebben
betrekking op:
1. de concurrentie-regels (o.a. inzake discriminaties, kartel- en

monopolie-practijken, subsidies, harmonisatie der wetgevingen);
2.  samenwerking op monetair gebied (overleg in monetair comit6)

en in de toekomst een gemeenschappelijke handels-, landbouw-
en transportpolitiek;

3. gemeenschappelijke organen met bovenstatelijke bevoegdheden
bekleed.

1   Roy HARROD: European Common Market and the Commonwealth, Optima,
september 1957.
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Niet alleen, dat uit economisch gezichtspunt een aantal spelregels
voor de gemeenschappelijke markt nodig zijn, wil zij aan haar doel
beantwoorden - in vorige hoofdstukken is deze zienswijze uit-
voerig toegelicht -, maar ook vanuit het gezichtspunt van een
harmonisch samengaan van E.E.G. en vrijhandelsgebied is het
gewenst, dat in het vrijhandelsgebied de gemeenschappelijke markt
wordt gegrondvest op een aantal spelregels. Deze zullen ten nauwste
moeten aansluiten bij de voorzieningen, die in de Verdragen van
Rome zijn getroffen. Tal van overwegingen pleiten er voor, dat
de geleidelijke opheffing van de handelsbelemmeringen, zowel in-
voerrechten, kwantitatieve beperkingen als hieraan geli.ike be-
lemmeringen, volgens een procedure zal plaats vinden, die aan
zal sluiten bij de in de E.E.G. gevolgde methode. Tijdens de ge-
leidelijke verwezenlijking van een vrij goederenverkeer zou anders
binnen het vrijhandelsgebied met inbegrip van de E.E.G.-landen
de situatie kunnen ontstaan, dat de laatste zich gebonden weten
aan verschillende spelregels betreffende hun gedrag op de gemeen-
schappelijke markt, terwijl de landen, welke alleen deel uitmaken
van het vrijhandelsgebied, zonder gelijksoortige afspraken alle vrij-
heid van optreden bezitten. Een dergelijke toestand werkt discrimi-
nerend t.o.v. de E.E.G. Ook de inpassing van de K.S.G. in het
vrijhandelsgebied roept gelijksoortige problemen op, hetgeen de
noodzaak aangeeft van een zorgvuldige co6rdinatie tussen de in
Europa in het leven geroepen gemeenschappen en instituten.

Institutionele voorzieningen betreffende een minimum aan
samenwerking op politiek niveau zijn niet alleen nodig ter voor-
koming van onaanvaardbare distorsies, maar zijn evenzeer nood-
zakelijk met het oog op het goed functioneren van de gemeen-
schappelijke markt. De co6rdinatie van de economische en mone-
taire politiek vindt reeds plaats in de o.E.E.s. Zoals bij de bespreking

van de O.E.E.s. is gebleken, voldoet de samenwerking niet
geheel  aan de verwachtingen en lijkt het vooral in een vrijhandels-
gebied wenselijk de samenwerking institutioneel uit te bouwen
tot een gezamenlijke politiek, gericht op algemeen aanvaarde doel-
stellingen als waardevast geld, stabiele prijzen, een hoge en stabiele
werkgelegenheid en betalingsbalansevenwicht.

De behoefte aan institutionele voorzieningen betreffende een
nauwere samenwerking komt in het bizonder tot uitdrukking op
het gebied van de landbouw, waar vooral van Britse zijde tegen-
stand bestaat tegen het onderbrengen van de landbouwproducten in
het vrije verkeer. Nu is deze tegenstand niet geheel toe te schrijven
aan verschillen in nationale landbouwpolitiek. Deze komen tot uit-
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drukking bij een vergelijking van het Britse systeem met de conti-
nentale politiek. De Engelse politiek berust voornamelijk op in-
komenstoeslagen aan de producenten, waardoor deze tegen vrije
marktprijzen kunnen aanbieden: het leidt tot een laag prijspeil.
De protectie, die de E.E.G.-landen aan de landbouw geven is voor-
namelijk gebaseerd op maatregelen aan de grens. Hierop duiden
ook de in het E.E.G.-verdrag voorziene minimumprijzen. Het
systeem van preferentiele invoerrechten in de Gemenebest wil
daarenboven, dat de Gemenebest-landen een zekere preferentie op
de Engelse markt bezitten voor hun producten, welke voornamelijk
agrarische producten zijn. Voor een grotere markt voor landbouw-
producten is het daarom niet alleen voldoende, dat een courdinatie
van het beleid en gemeenschappelijke concurrentieregels worden
overeengekomen. De oplossing 1 voor het agrarische probleem ligt
in een geleidelijke opheffing van de voorkeursbehandeling en
nationale protectie, gepaard gaande met een harmonisatie van de
landbouwpolitiek, waarbij zich dan een geleidelijke uitbreiding van
het handelsverkeer in agrarische producten zou kunnen aansluiten.

Dat het uitsluiten van het handelsverkeer in agrarische producten
tot grote onbillijkheden zal leiden, met name voor exportlanden als
Denemarken, Italie en Nederland, is vanzelfsprekend. Tegenover
de grotere invoermogelijkheden van industrieproducten zullen
deze landen terecht ruimere exportmogelijkheden eisen voor hun
agrarische exportproducten. Veehouderijproducten, welke het
karakter benaderen van industrieproducten, zoals eieren en ham,
waar het verband met de grond van minder belang is dan het
kapitaal en de arbeidslonen, zouden het eerst in aanmerking
kunnen komen voor het vrije verkeer.

Wat voor de landbouw geldt, is eveneens van toepassing op het
dienstenverkeer. Landen als Engeland en Nederland, waar van
oudsher de dienstverlening een belangrijke sector van het econo-
mische leven uitmaakt, zijn gebaat bij vrije mogelijkheden tot het
verlenen van diensten in het vrijhandelsgebied. Niet alleen uit
rechtvaardigheidsoogpunt, ook uit economische overwegingen als
een maximum aan arbeidsverdeling en specialisatie, is een zo ruim
mogelijke toepassing van de verkeersvrijheid wenselijk.

In het vrijhandelsgebied was een vrij verkeer van arbeidskrachten
en kapitaal nog niet aan de orde, maar zulks is in beginsel hiermede
niet onverenigbaar. Wel zal het vrije personen- en kapitaalverkeer
1 Vgl. J. E. MEADE : The United Kingdom and the European Common

Market in Maandschrift Economic no. 10, juli 1957.
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een  zekere druk uitoefenen op verder gaande harmonisatie van de
sociale en monetaire politiek, hetgeen in een vrijhandelszone in het
algemeen op weerstand zal stuiten. Ook het feit, dat zowel het
personen- als het vrije kapitaalverkeer de tendens hebben tot wel-
vaartsnivellering, kan deze weerstand vergroten. De wenselijkheid
van een zo uitgebreid mogelijke verkeersvrijheid is in vorige hoofd-
stukken reeds uitvoerig toegelicht. Het verloop van de onder-

handelingen zal hier moeten worden afgewacht.

In het algemeen is in dit stadium nog te weinig bekend om een
volledig beeld te schetsen van de institutionele marktverhoudingen.
Het is bekend, dat Engeland steeds angstvallig heeft vermeden zich
te binden aan in detail uitgewerkte verdragsregelingen, waarvan de
waarde in de practijk nog niet was bewezen, doch de voorkeur
heeft gegeven aan het scheppen van een kader, waarbinnen de
samenwerking zich het beste zou kunnen aanpassen aan de om-
standigheden. De Britse gedachte kent vele voordelen, mits in het
vrijhandelsgebied een aantal instellingen met voldoende bevoegd-
heden worden uitgerust om op grond van in het verdrag neer-
gelegde basisregels, de problemen welke zich zullen voordoen tot
een oplossing te brengen. Er wordt wel gedacht voor het vrijhandels-
gebied de organen en het secretariaat van de O.E.E.S. in te schakelen.
Met dit idee kan worden ingestemd. Als organen van het vrijhan-
delsgebied zullen de bestaande instellingen met meer bevoegdheden
moeten worden uitgerust, dan in de O.E.E.S. het geval is om hen in
staat te stellen zo nodig gemeenschappelijke beslissingen te nemen
met meerderheid van stemmen.

Een afzonderlijk probleem is ook de wijze waarop de minder
ontwikkelde landen van de O.E#E.S. aan het vrijhandelsgebied deel-
nemen. Het zelfde geldt voor de verhouding van de overzeese
gebiedsdelen tot de vrijhandelszone. Over beide punten is nog
geen duidelijke meningsvorming ontstaan. Wellicht zou de deel-
name onder een of andere vorm van de overzeese gebieden der
O.E.E.s.-landen een afzwakking kunnen betekenen van de voor-
keursbehandeling welke de producten afkomstig uit de overzeese
gebieden van de E.E.G.-landen in de Gemeenschap genieten.

§ 5. Enige perspectieuen
Bij de beschouwingen van de Europese Gemeenschap 1 zijn reeds
uitvoerig de voor- en nadelen van een gemeenschappelijke markt
ter sprake gekomen. Om niet in herhaling te treden zullen hier
1  In het bizonder Hoofdstuk III A§6 e n Hoofdstuk VI §5.

-                                  -
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met name die specifieke konsekwenties van het vrijhandelsgebied
worden besproken, welke de Euromarkt een ander aanzien vcr-
schaffen en de vroeger geschetste verhoudingen in de E.E.G.
wijzigen. Vervolgens wordt in de conclusies van de veronderstelling
uitgegaan, dat de onderhandelaren in staat zijn de eerder besproken
technisch-administratieve, alsmede de politiek-economische moei-
lijkheden op te lossen. Alleen dan kan aan het vrijhandelsgebied
reele inhoud worden gegeven. Hieronder wordt verstaan, dat
althans het overgrote deel van het onderlinge goederenverkeer na
een bepaalde overgangstijd geheel vrij zal zijn en dat tevens een
oplossing wordt gevonden voor de tariefdistorsies. Dat tussen deze
twee doelstellingen binnen het kader van een vrijhandelsgebied een
tegenstelling 1 bestaat is duidelijk. Hoe groter het goederenpakket
des te groter is de kans op tariefdistorsies. Wil men deze tarief-
distorsies opruimen zonder harmonisatie van tarieven, dan vervalt
men vlug in een administratieve rompslomp. Een bevredigende
oplossing wordt alleen verkregen, indien het vrijhandelsgebied
wordt uitgebouwd in de richting van een douane-unie. Met een
vrijhandelsgebied als zodanig kan vrede worden genomen als het
een eerste stap naar een meer volledige vorm van integratie
betekent.

Ten gunste van de instelling van een vrijhandelsgebied in Europa
kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken.

In de eerste plaats veroorzaakt een verruiming van het markt-
gebied „trade creation", terwijl de bezwaren van „trade devia-
tion", die tegen de E.E.G. konden worden aangevoerd, in het vrij-
handelsgebied worden afgezwakt. De volgende cijfers 2 brengen
enige verhoudingen in beeld.

1955 Gemeenschap Vrijhandelsgebied

bevolking......... 161 mln 284 mln
onderlinge handel . . . . . .   3 5.6 mrd S 17.1 mrd

onderlinge handel in industrie-
goederen  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .       S 4.7 mrd S 14.2 mrd

Het vrijhandelsgebied, waarin het onderlinge handelsverkeer onge-
veer 3 maal groter is dan in de Gemeenschap der zes, biedt veel
betere kansen op een uitbreiding van de onderlinge handel en een
daarmede gepaard gaande vergroting der specialisatie dan de laatste.

1 G. A. VAN HAEFTEN spreekt in een artikel over „De Vrijhandelszone" ver-
schenen in de E.S.B. van 3 juli  1957 van „de onverenigbaarheid van hetgeen
men wil bereiken". VAN HAEFTEN Staat dan ook sceptisch ten aanzien van de
opzet van de zone. De tegenstellingen worden in zijn artikel te absoluut gezien.

2  ZiC 0 k de meer uitvoerige statistische overzichten op pag. 127 en 128.

.
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Gezien vanuit de zes betekent dit, dat in plaats van ca. 30 % thans
circa de helft van het handelsverkeer wordt bevrijd van handels-
belemmeringen. De vergrote afzetmogelijkheden zijn in het bizon-
der van belang voor die bedrijfstakken, waar in de E.E.G. een over-
capaciteit aanwezig is. Daar is men bij voorbaat aangewezen op
gedeeltelijke afzet op derde markten zoals b.v. in de textiel- en

metaalindustrie. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, liggen de
verhoudingen voor de export van chemische en metaalproducten bij
een Europees vrijhandelsgebied veel gunstiger, omdat de export
voor de helft binnen de gemeenschappelijke markt kan plaats
vinden tegenover ongeveer 1 /4 in de E.E.G.

Export van de E.E.G.-landen naar de wereld in verhouding tot de
export naar de Gemeenschap resp. het vrijhandelsgebied in 1955.

Verhouding export Wereld tot E.E.G. en Vrijhandelsgebied

I. Voedings- en genotmiddelen  .  . 2.8 1.6

II. Grond- en brandstoffen  . . . . 2.2 1.3

III. Chemische producten  . . . . . 4.5 2.1

IV. Machines, werktuigen en trans-
portmaterieel......... 4.0 2.0

V. Overige industrieele producten  . 3.4 1.9

Totaal . . . . . 3.2 1.8

Berekend uit in- en uitvoerstatistieken van de E.C.E. vermeld in de „Economic
Survey of Europe",  1956.

De grotere markt zal ook een versterking van de concurrentie ten
gevolge hebben vooral voor de meeste eindproducten, waaruit de
onderlinge handel in het vrijhandelsgebied voor 83 % bestaat.
Nu nog meer dan in de E.E.G. de bescherming wegvalt, kunnen vele
industrieen voor ingrijpende wijzigingen worden geplaatst. In het
bizonder de verwerkende industrie, en dit kan voor Nederland
belangrijk zijn, is gebaat bij ruimere aankoopmogelijkheden, welke
het gevaar voor monopoloide leveranciersposities verkleinen. Dit
geldt ook voor de afnemers, die in de Gemeenschap zouden zijn
aangewezen op geintegreerde bedrijven als leveranciers en door een
dergelijke afhankelijke positie in een netelige concurrentieverhou-
ding met deze leveranciers worden geplaatst wat de eindproducten
betreft, welke door beide worden gemaakt. Een dergelijke situatie
zal in het vrijhandelsgebied minder vaak voorkomen.

Een van de voornaamste bezwaren, die men tegen de E.E.G. Uit,
geldt het hoge buitentarief, waardoor de Gemeenschap een zeker
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protectionistisch karakter niet kan worden ontzegd. De instelling
van een Europees vrijhandelsgebied, en dit is een tweede belangrijke
conclusie, heeft de tendens tariefverlagend te werken en wel via
twee wegen: langs de weg der tariefharmonisatie en door het zo-
genaamde doorstromingseffect.

De landen van de O.E.E.S., die aan het vrijhandelsgebied decl-
nemen, hebben niet dezelfde invoerrechten. Aannemelijk is het, dat
in het bizonder op die gebieden waar distorsies een rol van beteke-
nis spelen naar harmonisatie der tarieven wordt gestreefd. Zal van
de landen met lage tarieven een verhoging van de rechten kunnen
worden gevergd P De aanpassing zal eerder moeten komen van de

protectionistische gebieden, welke de concurrentie ondervinden van
landen met een beter tariefklimaat. Deze druk op de hoge tarieven
zal worden versterkt door wat FRANKEN 1 noemt de doorstroming.
Derde landen zullen bij voorkeur hun export richten op landen met
lage rechten. Deze landen zullen niet alleen, mits aan de ori-
gine-regels wordt voldaan, de importproducten in verwerkte
vorm naar de overige landen van het vrijhandelsgebied herex-
porteren, zelfs bij stringente normen zal er een doorstroming
plaats vinden. Vervangingsproducten, welke in deze vrijhandels-
landen worden vervaardigd en in alle gevallen een certificaat van
oorsprong verkrijgen, komen door de vergrote invoer uit derde
landen vrij voor export naar de partnerlanden van het vrijhandels-
gebied. De tendens is aanwezig, dat de laagste rechten, die op
goederen afkomstig uit derde landen worden geheven, het meest
effectief zijn. „There will, pro tanto, be less serious diversion of
trade away from outside countries. 33 2

De wel beweerde protectionistische inslag van de E.E.G. Zal even-
eens onder druk worden gezet. Al moeten nog vele moeilijkheden
worden overwonnen alvorens het Europese vrijhandelsgebied
werkelijkheid kan worden, in beginsel kan het worden toegejuicht.
Het past geheel in het streven naar Europese integratie en onder-
vangt in  meer of mindere mate verschillende bezwaren,  die  aan  een
beperktere samenwerking der zes landen in de Gemeenschap zijn
verbonden. Mocht in een eerste opzet de aandacht voor alles uit-
gaan naar een vrij handelsverkeer, de versmelting der economieen
zal een samenwerking der landen ook op ander gebied steeds
meer noodzakelijk maken. In dit stadium, waarin de verwerke-
lijking van een vrijhandelsgebied nog onzeker is en nog geen
concrete uitwerkingen ter tafel liggen, zou het voorbarig zijn een
eindoordeel uit te spreken.
1  N. FRANKEN. Een Europese vrijhandelszone, E.S.B. 19-6-'57.
2 J. E. MEADE: a.w. in Economie.
22



BIJLAGE I

DEFINITIES 1

TARIEFGEMEENSCHAP

De aan een tariefgemeenschap deelnemende landen aanvaarden een
gemeenschappelijk tariefvan invoerrechten en zien, althans in aan-
zienlijke mate, af van de heffing van dergelijke rechten op inge-
voerde goederen, herkomstig van enig ander van de tariefgemeen-
schap deeluitmakend land.

DOUANEGEMEENSCHAP

In een douanegemeenschap wordt de hierboven genoemde tarief-
gemeenschap vervolledigd door aanvaarding van gelijke douane-
wetgeving en -reglementeringen.

DOUANE-UNIE

De douane-unie omvat de douanegemeenschap, waarin tevens de
accijnzen en andere verbruiksbelastingen alsmede (indien mogelijk)
de belastingen op de overdracht van roerende goederen (over-
drachtsbelastingen of omzetbelastingen) geunificeerd  zijn.

ECONOMISC HE   UNIE

Een economische unie tussen twee of meer souvereine landen omvat
een omschreven economische ruimte:
1. waarbinnen personen, goederen en kapitalen zich ongehinderd

kunnen bewegen;
2. waarbinnen vaststelling en uitvoering van de politiek inzake

economische, financiele en sociale aangelegenheden gecoBrdi-
neerd geschieden;

3. welke tegenover derde landen als 66n economische, financiele

en sociale eenheid optreed;, uitgezonderd in zuiver nationale
aangelegenheden, welke geen repercussies op de partnerlanden
kunnen hebben.

1 Opgesteld door de Studiegroep voor een Europese Douane Unie van de
O.E.E.S.

k



BIJLAGE II

PERCENTUELE VERDELING
IN EEN AANTAL EUROPESE LANDEN VAN DE

TOTALE OPBRENGST AAN BELASTINGEN OVER:

a. belastingen naar inkomen, winst, netto opbrengsten, vermogen;
b. kostprijsverhogende belastingen.

a b
-- --

Zweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 8  42
Groot-Britannie . . . . . . . . . . . . . . . .  53    47
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2  48
Spanje..... . . . . . . . . . . . . . . .4 8  52
Duitsland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7  53
Denemarken . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6  54
Belgie . . . . . . . 43    57

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3  57
Finland . . . . . . . . . . . . . . . , . . .4 0  60
Noorwegen............. . . . . .3 2  68
Frankrijk. . . . . . . . . · · · · · · · . . .  25   75
Griekenland . . . . . . . · · · · · · · · · ·2 2  78
Italie . 19   81

Bron: Statistical Yearbook I956, uitgave United Nations.

On.
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STELLINGEN

I

Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van een onder-
neming wordt in de practijk veelal te weinig rekening gehouden
met de financiele positie van de afnemers.

II

De gemeenschappelijke markt behoort te functioneren binnen een
institutioneel kader, waarin, op grond van verdragregels, gemeen-
schappelijke organen verantwoordelijk zijn voor het voeren van een
economische politiek.

III

Het stimuleren van de bezitsvorming als middel voor de conjunc-
tuurpolitiek is in Nederland onvoldoende toegepast. De besparingen
in de hausse geven mogelijkheden tot ontsparing in de baisse
en kunnen daardoor worden beschouwd als „built-in stabilisers".

IV

De harmonisatie van de uitgavenpolitiek der lagere publiek-
rechtelijke lichamen in Nederland met het algemene conjuncturele
beleid dient te geschieden met inachtneming van een zo groot
mogelijke autonomie voor deze lichamen.

V

Het proces van openmaking der besloten en familie-vennoot-
schappen zal door de instelling van de Europese Economische
Gemeenschap worden bespoedigd.



VI

De geintegreerde electronische verwerking van administratieve
gegevens betekent een ommekeer in de stijgende grenskosten bij
toename van het administratieve werk.

VII

Streekkampen bieden onvoldoende mogelijkheden tot de ge-
leidelijke assimilatie van de woonwagenbevolking met de burger-
maatschappij. Kleine kampen in of gelegen  bij de bevolkingscentra
zijn meer geeigend het woonwagenprobleem tot een oplossing te
brengen.
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