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Aantekening voor de minister-president
Van: Drs. D.M. RingnaIda

nr. 2

Betreft: Behandeling van enkele EEG-vraagstukken on de
a. s. ministerraadsvergadering ., ~ 6 ..-/ ..
1. De EEG-Raad vergadert op 13 en 14 mei a.s •• Op de agenda

-

staan enkele onderwerpen, waarover de Nederlandse delegatie
richtlijnen behoeft van het kabinet.

Ter voorbereiding van de instructie van de delegatie kwam
de Coördinatiecommissie op 4 mei bijeen.
Het werd wenselijk en mogelijk geacht een diepgaande
discussie in de REZ nog enige weken uit te stellen. Op
enkele principiële punten zal het nieuwe kabinet zich
echter reeds a.s. vrijdag moeten uitspreken.
Deze punten zullen in de vorm van "conclusies van de
Coördinatiecommissie" aan de ministerraad worden voorgelegd.
2 . De belangrijkste vragen waarover moet worden beslist hebben
betrekking op de voorstellen van de Europese Commissie
inzake

-

(a) de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
(b) het toekennen van eigen begrotingsmiddelen aan de
Gemeenschap en
(c) de versterking van de bevoegdheden van het Europese
Parlement.
Aangezien de nota van de Coördinatiecommissie waarschijnlijk min of meer met de 'deur in huis zal vallen, is enige
achtergrondinformatie voor U wellicht van nut.

1.

De uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid
worden, voor een geleidelijk toenemend deel, gefinancierd
door het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (E.O.G.F.L.).
Dit Fonds wordt gevoed door rechtstreekse bijdra~van de
lid-staten, volgens een verdeelsleutel, die is vastgesteld
in Verordening no. 25.
Dit z.g. "Financieringsreglement" is van kracht tot
1 juli 1965. V66r die datum moet een nieuwe regeling
worden getroffen.
Tijdens de laatste marathonzitting, in december 1964,
verzocht de Raad aan de Commissie, daartoe voorstellen te
doen.
Art. 2 van Verordening no. 25 bepaalt, dat in de z.g.
"eindfase" - wanneer de gemeenschappelijke prijssystemen
in werking zullen zijn getreden en de heffingen in het
intra-verkeer zullen zijn verdwenen - alle uitgaven voor
het gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen worden gefinan_
cierd door de Gemeenschap (E.O.G.F.L.), waarbij in het
midden wordt gelaten hoe het Fonds aan zijn middelen komt.
-
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Voor een reeks belangrijke produkten (o.a. granen) heeft
de Raad reeds besloten, in december j.l., de eindfase te
doen ingaan op 1 juli 1967.
De Commissie heeft op 31 maart j.l. de gevraagde voorstellen ingediend.
De ingediende voorstellen bleken van een veel wijdere
strekking te zijn dan strikt genomen voor de Raad as
gevraagd:
_ De eindfase zou op 1 juli 1967 moeten ingaan voor alle
landbouwprodukten
_ De Commissie gaat er voorts van
eerder gedaan voorstel eveneens
aanvaard: in de industriesector
invoerrechten en instelling van
douanetarief op 1 juli 1967

uit, dat een ander reeds
door de Raad zal worden
volledige afbraak van
het gemeenschappelijk

- Aangezien aldus op die datum de douane-unie zou zijn
voltooid en het klassieke probleem van de verdeling van
de douane-inkomsten zich in volle zwaarte zou voordoen,
stelt de Commissie voor om dit probleem tezelfder tijd
op te lossen en wel door - via een overgangsregiem tot
1970 - alle inkomsten uit landbouwheffingen en invoerrechten af te dragen aan de Gemeenschap.
(Art. 201 van het EEG-Verdrag draagt aan de Commissie
op te bestuderen " •••.• onder welke voorwaarden de
financiële bijdragen der lid-staten zouden blnnen worden
vervangen door eigen middelen, met name door ontvangsten
afkomstig uit het gemeenschappelijk douanetarief wanneer
dit definitief in werking zal zijn getreden.)
- Aan het eventuele besluit de Gemeenschap eigen middelen
te verschaffen koppelt de Commissie tenslotte een
ontwerp-besluit betreffende de uitbreiding van de
bevoegdheden van het Europese Parlement op het gebied
van de budgetcontrole.

4. De vragen die de Coördinatiecommissie hierover zal voor-

-

leggen zijn meer*tactische dan. . 'materiëlefÛ~ähgezien het
uitgesloten moet worden ge~acht dat Frankrijk bereid zal
zijn de Gemeenschap aan eigen middelen te helpen en het
Europese Parlement meer bevoegdheden te geven.

De ministerraad zal echter een gedragslijn voor de
Nederlandse delegatie moeten vaststellen, die zich beweegt
tussen een minimumpositie (terwille van het bewaren van een
gesloten ~ront van "de Vijf" tegenover Frankrijk) en een
maximumpositie waarmede zijde kan worden gesponnen in de
Staten-Generaal.
6 mei 1965

Ri/10

