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1. In het com.'1luniqué van Den Haag wordt onder pUnt 8 verklaard "dat

in de Raad, op basis van het door de Commissie op 12 februari 1969 in-

gediende Memorandum en in nauwe samenwerking met haar, in de loop van

1910 een in fasen uit te voeren plan zal worden uitgewerkt dát de ver-

wezenlijking van een economische en monetaireunie ten doel heeft~.

'.

Ten einde bij te dragen tot de opstèlling van dit plan, vermeldt

de Commissie in deze mededeling aan de Raad de beginselen die naar haar

mening bij de komende besprekingen in aanmerking zouden moeten worden

genomen alsmede de hoofdlijnen van de fasen welke haars inziens worden

.. . ,~ ",'~ '. .-- ... ~ ~- '~'"."-T~- kunnen worden aangehouden om te komen tot een. economische

en monetaire unie. De Commissie behoudt zich het recht voor op een later

tijdstip de nodige voorstelle~. ter zake aán de Raad te doen.

BEGInSELEN

A. P..Q~

2. Volgens de Commissie is het in fasen tebereiken doel tweedelig

1.) binnen de Gemeenschap dient, door middel van een onherro8pr;:djk

proces, een economische ruimte zonder grenzen tot stand te komen

waarin :

e

de goederen vrij zouden worden.verhandeld;

- het verrichten van diensten (vooral dank zij de vrlJe uitoefening van
\

het vestigingsrecht) niet aan willekeurige beperkingen onderworpen zou

zijn;

- de menselijke, intellectuele en financiële produk~iefactoren werkelijk

mobielzouden zijn, zowelomdat zij over een zeer :ruime bewegingsvrij-

heid zouden beschikken alsomdat deze mobiliteit op bepaalde wijze

zou kunnen worden bevorderd;
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2.)ten opzichte van de buitenwereld moet de Gemeenschap geleidelijk een

afzonderlijk en georganiseerd economisch en monet~irgeheel worden~

het tempo waarin dit geheel tot stand wordt gebracht moet zijn afgestemd

op de snelheid van de veranderingen \mé~raan de intern8.tionéÜe economische
.

betrekkingen onderhevig zijn en Europa in stö.ö.tstellen om een positie-

ve bijdrage te leveren tot du intern",tionale eç:onomische samenwerkingo .

Dit tweeledige doel dient te worden bereikt door het gecombineerde

effect V8.l1het vrije spel der economische krachten en van de door de ver-

e~twoordelijke autoriteiten op nationaal en communautair vlak uitgewerkte

en beWllst toegepD,ste beleidsman.tregelen. L.ldus zal, overeenkomstig de \-18ns

van de Staatshoofden en Regeringsleiders, \'Gen gemeenschap van sté?;.bilitei t

en groei fi kunnen vlorden verwezenlijkt.

B. MEl'HODE
~~"-

e
3. Elk plan voor het verwezenlijken van een economische en mpnetaire

unie moet voorzien in het gemeenschappelijk bepalen van de verschillende

vormen van beleid die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de-
Gemeenschö.p en, uitgaande daarvan, de begrippen "gemeenschappelijke ~~fV

en f~gemeenschappelijke sa lidari tei t" introdu.oeren. Deze risico's zu.llen des
~__"C:.~_

te beter worden gedragen en deze solidariteit wordt des te doelmatiger tot

uitdrukking gebracht naarmate deze beleidsvormen met inachtneming v&~ de

door de communautáire instellingen vastgestelde gedragsregels zullen worden

toegepast. Deze elementen moeten voortdurend in evenwicht blijven en zich

parallel ontwikkelert. Het is dus noodzakelijk dat besluiten over de te tref-

fen maatregelen worden genomen op basis van een begrip "gemeenschappelijk

belang" dat de nationale belangen samenvoegt en verder gaat d~ het eenvou-

dig naast elkaar pla.atsen daarvan.

e

Immers, een proces dat er uitsluitend op gericht is de belewaeringen

voor de vervlechting van de economie~n met juridische middelen op te heffen

en waarbij de lid-staten de voornaamste verantwoordelijkheid behouden voor

de samenhang van de Gemeenschap en de verenigbaarheid van de verschillende

economische ontwitlcelingen kan niet op bevredigende wijze tot een economische

en monetaire unie leiden. Een dergelijke methode moet zelfs gevaarlijk worden

geacht, omdat zij vroeg of laat aanleiding zal geven tot een crisistoestand.

..0/00..
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Vaststaat dat de vervlechting van de economie~nonvermijdelijk-een

verzwakking, ja zelfs het verdwijnen van de nationale -controle-instrumenten

met zich brengt, terwijl de impulsen fiie uitgaan van min of meer ongeordende

krachten in son~ige gevallen een overheersende rol kunnen gaan spelen. Der-

halve zouhet paradoxaal zijndat wen, naarmate het leiden van de nationa-

le economie~tJ. moeilijker "wrdt als gevolg van de integratie, de beleids-

instrùmenten nutteloos laat worden zonder hen te verve~gen.

6

ti

Er dient dan ook zorg voor te worden gedragen dat, steeds wanneer ver-

dere stappen me~ het oog opde eenwording noodzakelijk lijken, communaut~ire

instrumenten worden geschapen om de plaatsvan de nationale instrumenten in

te nemen of om deze aan te vullen.

4. Ten einde voor de uitwerking en toepassing va.").de maatregelen tot het'

verwezenlijken van de economische en monetaire unie de steun te verkrijgen

van de versch~~lende economische en sociale kringen in de lid-staten, zou-

den procedurès moeten worden ingesteld voor geregeld overleg tussen ener-

zijds de communautaire instellingen e~ anderzijds-de werkgevers- én werk-

nemersorg8~isaties en andere sociaal-eoonomische organisaties wier advies

op een nader te bepalen wijze zou moeten worden inffewonnen over de hoofd-

lijnen van de economische,'fisoale en monetaire politiek alsmede over de

beslissingen waarbij zij meer in het bijzonder zijn betrokken.

c ~ SAMENHANG
t-~''''-~.,

,.~~.
.., 50 Bij de opbouw van de economische unie dient voortdurend aandacht

te worden gewijd aan de samenhang van de te treffen voorzieningen.

1),20 hot juiot is dat de monetaire unie,moet stelmen op esn hechte

'economische grondslag, gekenmerkt door de verenigbaarheid van 'ontwikkelin-

gen en deovereenstemming van ecènomische beleidsmaairegelen, omdat zij.an-

ders een "mnkele zaak -blijfti dan geldt evenzeerdat de versterking van de

monetaire-solidariteit deze verenigbaarheid'vergroot en deze overeenstem-

ming bevordert. De wisselwerking va..'1economische en monetaire factoren is

zeer belangrijk voor het ontstaan vro1.een. sterkere samenhang binnen de Ge-

meenschap.
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Bovendien geeft de huidige internationale ontwikkeling aanleiding tot

de vrees dat, wanneer te lang wordt gewacht met het tot stand brengen van

een grotere monetaire samenhang in de Gemeenschap, zich een:situatie zal

voordoen waarin de monetaire eenwording van de Gemeenschap geen zin meer

zou hebben, de economische eenwording veel van haar betekenis zou verliezen,

en zelfs hetgeen tot dusver in het kader van de Gemeenschap is bereikt in

gevaar zou komen.

~

\:.'"

6. 2) Men zal krachtig moeten streven naar een 'globale regulering v~~ de

economie op basis van de monetaire en financi~le politiek, de fiscalB en

begrotingspolitiek alsmede de inkomenspolitiek.

ta
Deze regu.lering zal des te gemaklŒlijker k\,umen vJordcm verwezen-

lijkt naarmate de coordinatie van de algemene economische politiek gepaard

gaat met structurele maatregelen. Immœs een optimale allocatie van de

middelen op commune.utair vlak is afhankelijk van een beleid dat gericht is

op het beperken van de structurele verschillen tussen lid-staten, die de

uitwerking en toepassing van de verschillende vormen van gemeenschappelijke

politiek belemmeren.

De te treffen maatregelen mogen niet gericht zijn op het tot s~and

brengen van uniforme st~lcturen in de lid-staten, waardoor afbreuk zou

worden gedaan aan de wenselijke specialisatie binnen de Gemeenschap.

Zij zouden een tweevoudig doel moeten hebben : enerzijds zou men

de bestaande verschilleIl moeten proberen te verminderen met inachtneming
ti

van de aspecten van werkgelegenheid en regionaal beleid; anderzijds zou

men moeten trachten betere voorwaarden te scheppen voor de toekomstige

groei, vooral in industri~el en technologisch opzicht.

Om. red~men van doelmatj,gheid zouden de aan te wenden instrumenten

beperkt in aantal moeten zijn. De functie van de instrv.menten welke reeds

beschikbaar zijn in de Gemeenschap zou in ieder geval moeten worden ver-

sterkt.

Het suceos van de structurele maatregelen za.l zowel worden bepaald

door dewLjze waarop de beschikbare middelen worden beheerd en gebruikt

als door de omvang van deze middelen. In dit verband is het van belang dat

het accent'meer valt op de functies van stinnlleren en ori~nteren, ja zelfs

van demonstreren (bijstandsfonds) dan op de gedachte van een onbeperkte en

onvooI"tlaardelijke dekking van de naar voren komende behoeften. Deze keuze

veronderstelt een nauw verband tussen de financieringsvoorwê.arcien en het

in acht nemen van gemeenschappelijk bepaalde beleidslijnen.
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7. 3)Wegens de invloed van de verschillen tussen de belastingstelsels op het

economisch evenwicht moet tenslotte de fiscale harmonisatie tegelijk met de

andere maatregelen voor het verwezenlijken van de economische en monetaire

unie tot stand worden gebracht.

De onderlinge aanpassing van de indirecte belastingen is noodzakelijk

voor zover te grote verschillen controles en. fiscalè compensaties aan de binnen-

grenZen impliceren, het voortbestaan van gescheiden markten bevorderen'en het

sluiten van de markt ingeval van-'sconomische moeilijkheden mogelijkmaken.

De onderlinge aanpassing van de directe belastingen is eveneens noodza-
- .

kelijk voor zover de totstandkoming van een Europese kapitaalmarkt door ver~

schillen in fiscale voorwaarden zou'worden belemmerd en deze verschillen dis-

torsies ten aanzien van de concur~entiepositie vàn de ondernemingen en hun

investeringsbesliss1ngen met zich zouden brengen.

D. STAJ3I!Jl~:r~ YA~L]2E~~m~~-F~~~?_~~UIli

8. Het b()"~4'ef't hier een van de voornaamste .vraagstukken welke bij de op-

stellingvan een plan voor het verwezenlijken van .een economische en monetaire

unie de aandacht vragen..

Eenvoorwaardevoor de economische en monetaire integratie is dat het

proç:es-'van aanpassing tussen de lid-staten zich voltrekt onder omstandighe-

den,-walke vanuit een o.ogpunt van stabiliteit en groei bevredigend zijn.

Ten einde de betalingsbalansmoeilijkhaden well<:e zich, nog' enige tijd in de

Gemeenschap kunnen voordoen t~ beperken, is het denkbeeld geopperd om gedu-

rende ~~n.o~ergangsperiode binnen de Gemeenschap te werken met een-soepeler

stelsel v~ wisselkoersen. en in hetbijzondermet glijdende pariteiten

(crawling peg).
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Aan de toepassing van een soepeler wisselkoersstelsel binnGn de

Gemeenschap zouden evenwel ernstige bezwaren zijn vorbonden. Een dergelijk
l1iteraard

stelsel zoU/een uiteenlopende economische ontwikkeling in de hand werken

in plaats van de noodzakelijk geachte convergentie te bevorderen. Het zou

de aanpassingen welke via het handelsverkeer tussen, de lid-staten plaatsvinden

belemrneren, aanpassingen die het mogelijk maken tijdelijk uiteenlopende situ-

aties onder normale voorwaarden weer met elkaar in evenwicht te brengen,

Het gevaar is groot dat het afbreuk zou doen aan de optimalegerichtheid van

het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap. Bet zou,ernstige gevolgen hebben

op sociaal gebied, in het bijzonder voor de migrerende werknemers. Tenslotte

zou het, in psychologisch opzicht, het vertrouwen in de valuta's van de Ge-

meenschappelijke Markt, dat noodzakelijk is voor de goede werking van de Ge-

meenschap en voor de stabiliserende rol welke zij dient te spelen, sterk aan-

tasten.

;;,

è.

e'

9. Het soepeler maken van het stelsel van wisselkoersen moet dus principieel

worden afgewezen; men dient integendeel vast te houden aan het beginsel van

stabiele wisselkoersen, dat noodzakelijkerwijze een zekere dwangrnet zich

brengt, maardat gepaard moet gaan met het ontwikkelen van een gemeenschappe-

lijk beleid,een gemeenschappelijk optreden en gemeenschappelijke instrumen-

ten. De nadruk.moet worden gelegd op de 'geleidelijke .totstandbrenging.van een

geor~~iseerd monetair geheel, dat wordt gekenmerkt door vaste pariteitsver-

houdingen binnen de Gemeenschap.

In dit geheel zal het aanpassingsproces worden bepaald door de overeen-
4It

stemming van prioriteiten en economische beleidsmaatregelen, waardoor de

economische en monetaire ontwikkelingen in de landen van de Gemeenschap'in

bevredigende mate op elkaar worden afgestemd. Daar met het ,realiseren van deze

onderlinge afstemming enige tijd gemoeid zal zijn, is het van belang dat re-

gelingen voor monetaire bijstand op korie en middellange termijn kunnen worden

ioegepast om een lid-staat in staat te stellen incidentele of conjuncturele

betalingsbalansmoeilijkheden op te v~~gen. Dat is trouwens de strekking van

de voorstollen welko de Commissie in februari 1969 aan de Raad heeft gedaan.

Pariteitswijzigingen zouden niet mogen worden uitgesloten voor het geval

meer fundamentele verstoringen van het evenwicht aan de dag zouden treden

vé~rdat de hierbedoelde onderlinge afstemming is bereikt, maar zij zouden

moeten worden beschouwd als een uiterste middel waartoe gemeenschappelijk

wordt besloten. Het belang van de Gemeenschap vereist in ieder geval dat zo

spoedig mogelijk de pari tei tsverhoudingen tussen dé valuta's van de lid-.staten

onherroepelijk worden vastgelegd.

...1...
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E. Monetaire eenwording en internationaal monetair ste1se~.
:~.:t~ ~i.,
ilO. NM:rmate de Gemeenschap voortgang maakt in de rich'~ van _de..eco- .'

nomische en monetaire unie zal zij steeds duidel {ker een eig,iriplaats

moeten innemen in het kader van het internationale stelsel, waartoe zij

dient te blijven behoren en een actieve bijdragedient te blijven leveren.~;:

Il. Zulks impliceert in de allereerste plaats dat reeds nu binnen de

intarnationale economisohe organisaties systematisch een gemeenschappelijk

standpunt wordt ingenomen.

-

Een dergelijk gemeenschappelijk optreden zal op korte termijn zich
. ,

wellicht moeten manifesteren in het kader van het IMF, waar momenteel studies

worden verricht met het 00
q'

op een eventuele versoepeling van de regels in-

zake de werking van het inte~ationale monetaire stelsel. Indien deze stu-

dies tot de conclusie zouden leiden, dat de marges waarbinnen de koersen kun-

nen schommelen zouden m~~t~ worden verruimd, ~ouhet van het grootste be-

lang zijn dat de huidige grenzen,waarbinncn de koersen van de valuta's.van

de landen van de Gemeenschap thans onderling kunnen fluctueren, niet worden

vergroot.

Bovendien geeft de herziening vande statuten van het Internationale

Monetaire Fonds, zoals deze in verband met de schepping van de speciale

trekkingsrechten tot stand is gekomen, de Gemeenschap binnen het interna-

tionale monetaire stelsel meer invloeq..Deze. dient te worden benut, vooral

met betrekking tot het gemeenschappelij~ beheer van de deviezenreserves.'

.
. l2~ In de tweede plaats zou het gewenst zijn dat een geleidelijke ver-

mindE.ring van de koersverschillen tussen de valuta's van de Gemeenschap

wordt overwogen.

In een economische en monetaire unie in ~ording is het immers niet

wenselijk, dat de maximale koersschommelingen tussen valuta's van de lid-

staten dubbel zo groot~~~J~en als die welke tussen een valuta van de

Gemeenschap en de dollar kunnen optreden.

Een beperking van de marges waarbinnende koersen kunnen fluotueren

zou een stimulans betekenen voor de centrale banken om hun interventies op'

de wisselmarkt op elkaar af te stemmen en bij deze interventies gebruik

te maken van de valui;a's der lid-staten.

...1...
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Een üergolijke maatregel zou bijdragon tot een betere c6~rdinatie

van de krediGt~)oli tick van de lid-staten en geleidelijk voeren tot een

gemeenschappeliJk reservesysteem.

13. Een eerste inkrimping van deze marges, waarbij het maximale koers-

verschil tussen de valuta's van de landen van de Gemeenschap op de con-

t~lte markt wordt verlaagd van 1~5 tot 1% lijkt geen onoverkomelijke

problemen op te roepen met betrekking tot d~7~~f~oudingen tussen7~id-

staten. De bewegingsvrijheid, welke de centrale banken om conjuncturele

rec1::men ten aanzien van de rentetarieven \'lensen te behouden zou daardoor

niet te sterk worden aangetast, te meer daar de centrale banken onder nor-

male omstandigheden reeds geneigd zijn om de beschikbare marge niGt volle-

dig te benutten. Aangezien een dergelijke inkrimping VŒU dG bewegingsvrij-

heid zou plaatsvinden terwijl de Gemeenschap reeds zou zijn overgegaan tot

het toepassen van de in het kader van het derde programma voor de eco-

nomische politiek op middellange termijn voorziene en gekwantificeerde

beleidslijnen op middellange termijn, zou een. dergelijke mas:tregtj,l ook

passen in het kader ve~ de co~rdinatie van de economische poiitiek binnen

de Gemeenschap.

14. Hoewel met een beperking van de marges, \-marpimm.dc koersen kunnen

fluctueren spoedig een begin kan worden gemaakt, zou een en ander niet in

korte tijd mogen leiden tot de volledige afschaffing van deze marges.

Tussen de valuta~erhoudingen van de lid-staten dient nßmelijk een bepaalde

soepelheid te blijven bestaan, zolang de convergentie van de economische

politiek niet op bevredigende wijze tot stand is gebracht. Daarom stelt de

Commissie voor een nieuwe verkleining van de marges tot een later tijdstip

uit te stellen. Aan het einde Ian de uitvoering van het derde programma

voor de economische politiek op middellange termijn (1975) zou kunnen

worden beoordeeld, of de regultaten welke ten aanzien van de economische

ontwik~eling van de Gemeensohap zijn verkregen een verdere inkrimping

Vro1 deze marges mogelijk maken.

F. ~E£b19L.~TB}QS~!i!k~

15. Voor het verwezenlijken van een economische en monetaire unie binnen

niet te lange tijd dient een versnippering van krachten te worden vermeden.

Er dient eer 1(euze te ,,,o:;,'dengemarl..lctzowel ten aanzien V81l de gebieden

wSßrop maairegelen noodzak&lijk zijn ala ten aanzien van deze maatregelen

zelf.

.
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Men dient derhalve na te gaan, welke van de verschillende gebieden

van gemeenschappelijke àctiviteit zowel intern als extern strategisch van

bijzonder belang zijn. Naar de mening van de Commissie is dit met name het

geval op een viertal terreinen

\;J

1) de economische politiek op middellange en korte termijn, de

monetaire politiek en de begrotingspolitiek.

Gestreefd moet worden naar een voldoende mate vaq verenigbaarheid

van de economische ontwikkeling van de landen der Geœeenschap door een

steedsverdere co~rdinatie van het beleid. Inhet kader van de politiek

' dd Il "

zouden
d 1 k t t

,
'M t t

,

op m~ Ei ange term~Jn . oor midde vel1 een wan ita ~eve or~t:n a ~e

ten aanzien van de belangrijkste economische grootheden, de fundamentele

voorwaarden voor de hier bedoelde verenigbaarheid~~wQrden vastgel~ga ;

a
~

in het kader van de politiekop korte termijn zouden in grote lijnen de

maatregelen moeten worden bepaald die wenselijk zijn om de economische

ontwikkeling biru1cn de voor de vereiste verenigbaarheidaanvaardbare marges

te houden. De monetaire en begrotingspolitiek zouden zodanig als instru-

ment van economische politiek moeten worden ontwikkeld, dat zij met de

doelstellingen op middellange en korte termijn coherent zijn.

2) de gemeenschappelijke kapitaalmarkt.

.

Men dient te komen tot de geleidelijke ontwikkeling van een kapitaal-
~ .

markt, welke reeds bi~~en de Gemeenschap gerealiseerde markt van goederen.

moet aanvullen, en welke tot de industrUHe ontwikkeling van de

Gemeenschap moet bijdragendoor een optimale aanwending van de besparingen

voor investeringsdoeleinden en waarin de "internationale" kapitaalmarkt

geen overheersende rol mag spelen bij het verdelen van de besparingen van

de Gemeenschap.

3) belastingen.

Het gaat hier om het verwezenlijken van de harmonisatie die noodza-

kelijk is voor een bevredigende werking ve~ een economische en monetaire unie.

Gewezen zij op twee belangrijke aspecten :

- de harmonisatie van de tarieven van de belasting over de toegevoegde

waarde, welke de vrije concurrentie en het vrij verkeer van goederen binnen

de Gemeenschap volledig zou moeten mogelijk maken en een betere combinatie

van de produktiefaktoren zou moeten bevorderen.

.0./...
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Een zekere flexibiliteit van de toegepaste tarieven zou daarbij

aanvaardbaar zijn voor~l om de mogelijkheid open te laten dat de indi-

recte belastingen eventueel een oepaalde rol spelen bij de cDnjunctuur-

poli tiek.

een harmonisatie van bepaalde soorten belastingen die een grote invloed

hebben op het kapitaalverkeer lijkt eveneens noodzakelijk in verband

met de ontwikkeling' van de gemeenschappelijke kapitaalmarkt.

4) de versterking van de monetaire solMm.riteit, zodat de Gemeenschap

een afzonderlijk en georganiseerd monetair geheel wordt bi'nnen het

internationale monetaire stelsel.

000/.0.
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Op basis van de in het voorafgaande vermelde beg:i,ns81en heeft de

Commissie getracht de verschilfende fasen te bepaJ en "Tellc~~f~o~'~~::'1;:~(I'j~AZ:ß'

ten worden genomen.' .-. om een economische en mone'taire unie tot stand

te brengen.

16. ~efè_~"t1;un

e
De maatregelen welke leiden tot de economische en monebire lmie

dienen te 1vord.en uitgevoerd met inachtnEming van een stree1\:at1.iJ'i;. die

h~t mogelijk maakt de inG'3:nsi tei t en het tJlIT;'];rovan de te ve~(':r'ic:r"ten werk-

zaamheden vast te stellen.

Het komt de Comi:;ls8~e voor dat men zich in eerste instantie zou

kunnen richten, op het jaar 1978.

e

Dan zal namelijk de f.tnanc:Lüring van de ui tgaven ,rtm de Gemeenschap

uiteigen middelen volledig zijngel'eaJ i~eerd. Voorts beste,&,t ßQ mogelijk-

heid dat tegen die' tijd de ove:r'gangspa:r'iode eirldigt ~\'1e]ke, ttr.3,:'1Yleerde toe-

tredingsonderhandelingen een positief rt:8ul taat zullen oplevf3:r.e:1., rede-

lijkerwijze ten behoeve van de kandidaatleden "zou kunnen worden vastge-

. steld; de vooroi tgang in de richting van de economische en mone'Gaire

unie en het vooruitzicht van haar verwezenlijkingzouden de oplossing

van 'bepaalde problemen waarmee de kanclidaatJ..eden door hun toetreding te

maken kunnen krijgen bevorderen en tevens een verzwakking van de Ge-

meenschap als mogelijk gevo~g van haar uitbrsiding voorkomen. Tenslotte

is een periode van acht jaren stellig een mimmale termijn voor het

toepassen van de talrijke maatregelen die de overgang van de douane-

unie naardeeconomische en monetaire unie zal vereisen. De mogelijk-

heid dat de beoogde einddatum, indien a'beoluut nood.zakelijk, een of

twee jaar wordt versoholf~n~ zou niet mogen worden uitgesloten.

0../...

~~~£".:.::.'
"
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-17. E.a~e~ ,.
Ii?'

. naar
RekeninghQudend met het aldus bepaalde tij~sbestek kan .. ,de

mening van de Commissie een drietal fasen wordengedefinieerd:

een fase die ~an.de vestiging vaneen economische en monetaire unie
. ..

," I '. "-

~
,

voorafgaD~ (1970-1971); ~en fase ter voorbereiding ve~ de,economische

én monetaire unie ~i972-1975); een fase voor de definiiieve ~prichting'

van de eco:p.o~is~he en monetair~ unie (1976-1978).

De vaststelltng van een tijdsèhema biedt ongetvdjfeldhet voor-

deel dat over de d~ur der te doorlopen fasen geen to grotcQnzekerheid

heerst en.een zekere drikwordt uit~eoefend om de door de Staats-ep

R0geringshoofden aan de Cemeenschap opgedragen taken binnen redelijke

tijd uit te voer'eno Anderzijds dielft een dergelijk schema zo flexibel

te ~~:i..jn dathet opdoeltreffende wijze aan de eisen van de praktij!t

ka:l r;r,:;:cd.;)n aangepast.

,

"'"''0'

.

A. Jï:;;~:,:Grr.':;: F.tSE (1970-1971)
.;..~;", ;;:<

"

.,::'~~_'...;~.".,,'J,
'-.-""';

.,.".<,~ .

18., Tn h,3t corru:n.miqué van Den Haag wordt gestelddat .hêt:.... in-faseriuit--:~ .. '-=..-

t~; 'm,j'C8E plan voor de economische en mO!.letaire unie "op 'bisis van het. ("0

d()c;~:' è.e Cymmissie cp 12 feùrllari 1969 ingediende Memorandum" ,'moet wor-

(h:mn.t,tg,,",,::rkto DeJ"haJ.~v'') zullen alle in ditMemorandum bepleite 'ac.ties

re'iHis in de eers'te f9se een aanvang moeten nemen.

. In de loop van deze fase kunnen de volgendemaatregelen worden

getroffen : -
19.C~:\'C'r';Linetie van, h(:t 06o!1.omt~'0he bel Bid. dor 1id-stat~n

"'~~J~;"".""',,,., "_;'~"""~'
_.., ,

,."" ~ :...,,""""''"'.or.._: "1'<"'~, ~_"'_
~, '4..;- --.:. ~

~ -...-..,
, ,

a) V6Ór h0t8i.!>i ,'an 1970 \~ord.t overgegaan tot gO,edkeuring van het

de~'d:e economische. prograrmnc, op middellange termijn,bevattende

gB:~'"2:o.bf'icBerde beleidslijnon en structuurmaatregelen, alsmede

procedu.-ces voor de tenui tvoerlegg-lng in samenhang met de conjunc-

tuurpo li ti d<.

ooo/~..

k
:'«...'-~

~-
~
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b) Betere coördinatie van de conjunctuurpolitiek der lid-staten met

name door gebruil~~1~vaneen stelsel van waarschuwingsindicatoren.

c) Met ingang van 1971 jaarlijkse confrontatie van de nationale ontwerp-

begrotingen op het niveau van de ministers van Financiën.

-;

d) Opstelling vanbudgettaire beleidslijnen op middellange termijn.

e

20. Kapi t.£:.~l~rkte!!. :

a) Ggedkeuring van een derde richtlijn betreffende de bevordering van

de integratie van de kapitaalmarkten der lid-staten.

b) Oprichting van een onder het Monetair Comité ressorterende werkgroep

'voor regelmatig overleg bot r,ef~f-e~n.'d'e het kapitaalverkeer

binnen de Gemeenschap.

.

c)-Invoering van maatregelen ten aanzien van de harmonisatie van de be.-

lastingen op interesten en dividenden en ten aanzien van.de structuur

der vennootschapsbelastingen.

21. Belastingen:

a) Algemene, invoering van de BTW en goedkeuring van een programma voor

de harmonisatie der B~l-tarieven.

b) Goedkeuring van een programma voor de harmonisatie der accijnzen.

e
22. Versterki~g~;an-de solidari!£i1-op monetair g~~

a) Invoering:va.n. het' systeem' . , voor het verlenen vanfinanciële

bijstandop middellange termijn, onder gebruikmaking van. de speciale

trekkingsrechten.

b) Overleg over het kredietbeleid der lid-staten in het Comité van

presidenten der centrale banken.

.../0..

'.'

.,' . .....

~.; ,à'~';.&';~jkI~~_~~,1;';~~~:'r'::;~<,"~..~
",__:~!_":.j..t-~",t::i.~~:'",:
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c) Stelselmatige aanwending van de procedures met behulp waarvan de

lid-staten in de internationale monetaire orgs.nen eBn gemeen-

schappelijk standpunt kunnen innemen.

d) Ir-voering v~n een eensluidende regoling voor de Gemeenschap als

groep en hanill1aving van de tegenwoordige marges voor de koersschom-

melingen van de munt~n; der lid-staten bij eventuele wijzigingen in

h€,t internationale wisselkoersstelsel.

t..r.

~

o

o o e
Naar het zich laat aanzien, kunnen al deze besluiten - waarvan

enkele reeds bij de communautaire instanties in studie zijn - in de

loop der komende achttien maanden genomen worden.

B. 1~{F~E FA~ (1972-1975)

23. Deze fase? die voor het welslagen van het plan vanbeslissende

betekenis is, dient in hoofdzaak te worden gebruikt om een convergerende

economische ontwikkeling der lid-sta~en te verzekeren en een aanvang te

maken met de vorming van een apart monetair geheel. De hiertoe nodige

stappen moeten passen in het kader van de uitvoering van het 3e program-

ma voor de economische politiek op middellange termijn.

24. Coördinat~~van.~et e££~ische beleid der lid-staten

a) Gezamenlijke bepaling van de hoofdlijnen v~~ het algemene economische

beleid waardoor aanwijzingen voor de op de diverse terreinen te nemen

besluiten worden gegeven.

b) Jaarlijks onderzoek van de economische ontwikkeling der Gemeenschap

e.an de hand van kv-.rantitatieve beleidslijnen op middellange termijn

die rliet behulp van "glijdende ramingen" vmrden bijgewerkt.

e) Invoering van de struetuurmaatregelen die in het 3e programma voor

de economisohe politiek op middellange termijn zijn vervat.

d) Gezamenlijke bepaling van de hoofdlijnen voor de conjunctuurpolitiek

opdat deze aansluiten bij de algemene beleidslijnen op middellange ter-

mijn van de Gemeenschap.

-

000/0..
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e) Gezamenlijke bepaling van de hoofdlijnen va~het begrotingsbeleid

ten aanzien van devoornaamste begratingscategorieën en de w~Jze van

finar.cieringder begrotingssaldo's.

~ f) Gebruikmaking vange~ijksoortige ir.strumenten bij het voeren van het

beg£otipgsbeleid,der lid-staten ten einde tot een beGereb~hee~$E~6

van de cünjunctuurontWik"..kelingin de Gp.meenschap te ge,raken.

-

g) Regelmatig onderzoek van de hoofdlijnen van het economische, fis-

cale en monetaire beleid en van de voor debetrokkenenvan bijzonder

bel~ng zijnde besluiten? uit te voeren middels eenprocedure van

overleg met de organÜ:aties die werkgevers.., Horlmemers en andere

kringen van het eponomische en sociale leven. vertegem\T()G:cdige~.

25. Ka~itaalmarkten :

a) Geleidelijke verruiming van de toegang der li.d-stàten tot de kapi.taal-

marl::ten van de partner-landen.

b) Harmonisatie van de voorschriften die het statuut regelen van de

financiële instellingen, in het bijzonder de institutionele belegger's;

harmonisatie van de wer~njze der effectenbeurzen.

c) Invoering(onder nader te omschrij~n voorwaarden) van een co~~unautaire

rekeneenheid voor de uitgifte'en het in omloop brengen van schuld-

titels op de geld- en kapitaalmarkten vande Gemeenschap.

e
26. Belasti!y~e.!l :

a) Geleidelijke harmonisatie van de ~TW-tarieven.

b) Geleidelijke harmonisatie van de accijnzen.

c) Harmonisstie van debe1astingregelingen ter bevordering van bepaalde

vormen van belegging.

d) Harmonisatie van de structuur en de heffingsgrondslag der vennootM<

schapsbelasting.

0.0/."\0
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27. Versterking van de monetaire solidariteit:
.;Io_"~

-.",
_..._

)
de

a Begin 1972 : beperking tot 1 % van Dogelijke verschillen in de con-

-tante koers V6.n de munteenheden van de lid-staten onclerling en ten-

uitvoerlegging van een onderling afgestemd interventiebeleid van de

centrale banken op de valutamarkten.

.j"

~

b) Opstelling door het Comité van presidenten van de csntrale banken

van richtlijnen voor heit kredietbeleid in overeensterr.:ningmet de

beleidslijnen van de algemene economlsche politiek op het niveau

van de Gemeensohap.

I.}) I'[e-1; ingang van de volgende toekenning van speciale ~rek.kingsrechten

(SDR) (lj73): instellingvan een eemeenschappà1ijkbeheervan de .
a8:.u de lid-r:tat,3n toegekende SDR's.

o

o 0

28. Aan het eir.de van de tweede fase (1975), stelt de RaaG. esn alge'-

heelonderzoek in naar de toestand in de Gemeenschap en gaat na of de

Gemeenschap over kan gaan tot de definitieve totstandbrenging van de

economische en monetaire unie.

Op v00rstel van de Commissie kan de Raad besluiten de overgang

tot d3 derde fase met hoogstens twee jaar uitte stellen. -
c. ~~ FA..?] (met ingang van 1976 of 1978)

29. Voor deze derde fase kan slechts aangegeven worden op welke

'1ijze de voorna8mste elementen van de economische en monetaire unie

tot stand gebracht zöuden worden.

1) Toekenning aan de communautaire instellingen van de bevoegdheden

die nodig zijn om hèt goed functioneren van de economische en monetaire

unie te verzekeren.

2} Oprichting van een Raad van presidentcn van de centrale banken

met het oog op de invoering van een communautair systeem van centrale

banken.

...1...

j
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3) Instelling van een Europees reservefonds, dat gefinanoierd~wordt

met een toenemend gedeelte van de reserves van de lid-staten en àmder-

worpen is aan het gezag van de Raad van presidenten.

4) Afschaffing in twee fasen van de marges waarbinnen de koersen van

de valuta's van de lid-staten kunnen fluctueren en het onherroepelijk

vastleggen van depariteiten.

5) Verwezenlijking van het vrij verkeer van kapitaal binnen de Ge-

meenschap.

$-

,

6) Afschaffing van de belastinggrenzen.

Aldus zullen de voon~aarden voor het inyoeren. van een Europese

'munteenheid zijn vervuld.

.

0'./...
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3. De uitvoering van de maatregelen die leiden tot de oprichting

van een economische en monetaire unie moet gepaard.gaan met een ver--

sterking van de Instellingen van de Gemeenschap op economisch en finan-

cieel gebied.

't

Het lijkt de Commissie voordat de inhoud van het in fasen uit te

voeren plan is vastgesteld, nog te vroeg om de op dit gebied vereiste

hervormingen te formuleren.

De instrumenten waarover de Gemeenschap thans beschikt - indien

zij volledig worden gebruikt-volstaan voor de eerste fase.

I Naarmate het plan wordt uitgevoerd zullen deze instrumenten moe-

ten worden geperfectioneerd en aangevuld ter voorbereiding van de iryéo

slotfase I aan de communautaire instellingen too to'kennen
bevoegd-

heden die nod[g zijn voor een doeltreffend functioneren van de econo-

mische en monetaire unie.

Dienaangaande, evenals ten aanzien van de eerdèr behandelde mate-

rie, is de Commissie van mening dat de te ondernemen acties progressief

van opzet moeten zijn ten einde zoveel mogelijk het wenselijke te be-

houden en met zekerheid voortgang te maken op de weg naar de economische

en mmnetcire unie.

'.,.
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