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DE HEEB MINISTER VAN BUITENLANDSE
ZAKEN
----------------------------------

1 . Krachtens het verdrag moeten tari even en quantitatieve
restricties worden afgeschaft . In plaats hiervan kunnen de
landen illiuimllill=Q~1j~~n instellen . Hiermee kunnen zij de
import beperken .
2. Deze nieuwe beperkingen kunnen no g groter moeilijkheden
voor de Nederlandse export o p leve ~ en dan de tarieven en
Quantitatieve restricties . Deze laatste i mme rs mogen
krachtens het G. A. T. T. n i et stringenter wo rden gemaakt
dan zi j zi jn .
3 . Op de hantering van de minimum- p rijzen bestaa t geen enkele
controle . De staten kunnen ze zo hoo g opvoeren dat elk e
i mp ort onmo gelij k wordt gemaakt . Het is dus noodzakelijk
dat deze controle zo spoedi g mogelijk wordt ingesteld omda t
anders zelfs ons best a&~de handelsverkeer met de partnerl ~nd en in gevaa r kan worden gebracht . Onze concurrentiepo sitie in deze landen wor dt toch al n a.d eli ge r door de verhoging van de kostprijzen als gevolg v an een hoger bu itent a rief voor grondstoffen , landbouw- werk tui gen , meststoffen
enz ., so cial e harmonisatie, lon g- term contracten .
4 . Het i s dus dringend noo d zakelijk de minimum- p rijzen zo
spoedi g mogelijk onder controle t e stellen . Het beste ware
dit on~iddell i jk te doen . Bij wijze van concessie heeft
Nederland zich reeds bereid ve rkl aa rd de Staten de eerste
vier jaren vrij te l a ten . Voor de Nederlandse l~ndbouw i s
zel f s dit al moeilijk verteerbaa r.
5 . Indien er nog 4 jaar bij k omt zal dit no g moeilijker zijn
omdat j ui s t i n de 2e étapp e de verho gi ng van de kostprijzen
op grond van de bovengenoemde fa ctoren zich sterke r zal
doen gevoelen .
6 . Bovendien zal door minimum- p rijzen verleende bescherming,
indien deze 8 ja ren duurt , een land in staat stellen een
onrendabele productie op te voe ren en zo dus in te gaan
tegen de specialisatie , die een van de doeleinden van de
gemeenschapp elijke ma rkt moet zijn .
7 . De QQntKQ1§_Q~g~_minimYill=Q~1j~§n hangt af van het va ststellen van criteri a . De hi ervoor in de hui di ge teks t vereiste
unanimitei t moet dus in de g~_~tgQQ § wor den doorbroken ten
gQnste v ~n e en gequalificeerde meerderheid .
8 . De auteurs van de huidige tek st hebben ook wel beseft dat
hun vas t houden aan de unani miteit het to t stand komen van
de criteria en daarmede van de controle op de mini mlli~p ri jzen
belet . Al s comp romis stellen zij daarom voo r dat, zo de
criteria niet tot stand komen , de gemeenschap sorganen vanaf
net be gin van de 3e étapp e een staat op de vi~ ge rs mogen
tik1~ en .
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9. Hoewel de voorkeur mo et worden gegeven aan het oorsp ronkeli j k e
Nederlandse voorstel waardoor via de doorbreking van de
unanimiteitsregel vanaf de 2e ~tappe de vaststelling van
de criteria verzek erd wordt, zou dit com~ romis eventueel nog
wel a~nvaardbaar kunnen zijn zo het niet vanaf de 3e ~~SQQg
doch vanaf het begin v~n de 2e ~tapp~ toepasselijk zou zijn.
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