
1. Samenvatt ine;. 
Mede met het oog op Uw contacten met vertegenwoordigers van 
en bezoeken aan de lid-staten van de Raa^ voor Vv rzijdse 
Economische Hulp (RWEH) volgt hieronder de stanc van zaken 
in de relatie EEG-RWEH, geplaatst in historisch perspectief. 

Tot op heden heeft een tweetal staatshandellanden, te 
v/eten China en Roemenië, veelomvattende handelsakkoorden met 
de EEG afgesloten. 
Daarnaast zijn tussen de EEG en de RWEH-landen Bulaarije, 
Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije deel-akkoorden en -
arrangementen op het gebied van textiel en staal totstandge
komen. Wat de relaties tussen de EEG en de RWEh in zijn ge
heel betreft, vonden in eerste instantie in de zeventiger 
jaren verschillende besprekingen plaats over een mogelijke 
formalisering van deze betrekkingen. Deze besprekingen werden 
in 1981 afgebroken wegens een diepgaand meningsverschil over 
de vraag of de handelsbetrekkingen onderwerp van een deroe-
lijk akkoord moeten uitmaken (RWEH: ja; EEG: nee, aanaezien 
de RWEH als organisatie geen handelspolitieke competentie 
heeft; de EG wenst handelsakkoorden met afzonderlijke Oost-
europese landen af te sluiten). 
Inmiddels tonen verschillende Oosteuropese staten belangstel
ling voor een meer omvattend handelsakkoord met de EG. 
Onlangs heeft de RWEH bij monde van de Bulgaarse minister 
Christov laten blijken dat men de besprekingen wilde her
vatten vanuit een versoepelde opstelling. De Commissie drong 
daarbij aan op een officieel antv/oord op haar brief aan de 
RWEK van caart 1981, die nog steeds niet is beantwoord. 

2. Advies 
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vertegenwoordigers van RWEH-lid-staten aan de orde wordt gesteld, 
kunt U erop wijzen dat het op zich zelf een goede zaak is indien de 
betrekkingen tussen de EEG en de RWEH worden verbeterd en geformali
seerd, maar dat het in dit licht gewenst is dat de RV7EH officieel 

/Haferkanp antwoordt op de brief van/maart 1981, aangezien de uitspraken van van 
minister Christov geen formeel antwoord vormen op die brief. 
Er lijkt, juist nu de belangstelling voor een handelsakkoord met de 
EEG van afzonderlijke Oosteuropese landen toeneemt, vooralsnog geen 
reden t.o.v. de RWEH als organisatie water in de wijn te doen. 

3. Toelichting; a. Geschiedenis 
De contacten tussen de EEG en de RWEH (Raad voor Wederzijdse Econo
mische Hulp) dateren reeds van augustus 1973. Toen stelde de RWEH 
aan de EEG voor, gezamenlijk de mogelijkheden tot het aanknopen 
van relaties tussen beide organisaties te bestuderen. Eind 1974, 
toen duidelijk werd dat de bestaande bilaterale handelsakkoorden 
tussen de lid-staten van de EG en de Oosteuropese landen niet meer 
verlengd zouden worden en dat de EEG per 1 januari 1975 een gemeen
schappelijke handelspolitiek ten opzichte van Oost-Europa zou gaan 
voeren, nodigde de RWEH de voorzitter van de Europese Commissie uit 
voor een bezoek aan Moskou. De in november 1974 door de EEG aan de 
individuele Oosteuropese staten verzonden ontwerp-overeenkomst 
voor handelsakkoorden bleef intussen onbeantwoord. Daarentegen stuur 
de de RWEH begin 1976 een ontwerp-overeenkomst, te ondertekenen door 
enerzijds de RWEH als organisatie en de lid-staten van de RWEH en 
anderzijds door de EEG en haar lid-staten. 
Dit impliceerde dat de RWEH-landen de EEG als draagster van onder 
meer supranationale handelspolitieke bevoegdheden en de Commissie 
als onderhandelingsbevoegd orgaan niet expliciet erkende. 
Het ontwerp-akkoord van de RWEH bevatte een meestbegunstigings-
clausule, opheffing van alle kwantitatieve beperkingen op export 
uit de Comecon-landen t.a.v. niet-landbouwprodukten als ook dezelfde 
behandeling als derde landen bij restricties op de invoer van land-
bouwprodukten. 
Het voorstel van de EEG, dat van november 1976 dateert, stelde impli 
ciet dat de EEG de RWEH op handelspolitiek gebied niet bevoegd 
acht en dat de EEG slechts die gebieden in een akkoord EEG-RWEH 
wil opnemen, waarvoor beide organisaties bevoegdheid hebben. Het 
voorstel van de EEG noemde het opstellen van economische prognoses, 
het vervaardigen van commerciële en economische statistieken. 



kwesties betreffende het milieu en standaardisatie. Handelspoli
tiek diende buiten een dergelijk akkoord te blijven aangezien de 
EEG dit in aparte akkoorden met de afzonderlijke RWEH-landen wenste 
te regelen. 
De EEG werd in deze kwestie primair bewogen door politieke factoren: 
drang tot erkenning van de EEG door het Oostblok (vooral de Euro
pese Commissie hecht hieraan), de sfeer van detente na tekening 
var de Slotakte van Helsinki (1975) en voorts de wens om de greep 
van Moskou op de RWEH-landen niet te versterken. In de EEG-visie 
zou een vaag raamakkoord EEG-RWEH tot stand moeten komen, dat een 
overkoepeling zou vormen voor te sluiten akkoorden tussen de EEG 
en afzonderlijke Oosteuropese landen. 
In de moeizame ambtelijke besprekingen die volgden werden weliswaar 
wederzijds enkele concessies gedaan maar de RWEH bleef insisteren 
op het opnemen van een handelspolitieke tekst in het akkoord en 
de instelling van een gemengde commissie. De besprekingen werden 
in maart 19 81 afgebroken toen een brief van Commissaris Haferkamp 
aan de toenmalige voorzitter van de uitvoerende raad van de RWEH, 
Lukanov, onbeantwoord bleef. In deze brief wees Haferkamp op de con
structieve houding van de EEG, de bereidheid om het overleg voort 
te zetten over de fundamentele verschillen van mening die er be
stonden. De EEG bleef bereid om handelsakkoorden met de individuele 
Oosteuropese landen af te sluiten en drong aan op verandering in 
de houding van de RWEH. 

b. Recente ontwikkelingen. 
Tijdens de RWEH-top van juni 1984 schijnt besloten te zijn dat 
er een nieuwe poging gedaan moet worden om een akkoord met de EEG 
te sluiten. De Bulgaarse minister van Buitenlandse Handel Christov 
sprak en marge van een bilateraal bezoek aan België eind oktober 
jl. met Haferkamp. Namens zijn landgenoot Lukanov drong hij er op 
aan de onderhandelingen te hervatten en hij meende dat voor de 
geschilpunten oplossingen konden worden gevonden. De vorm daarvan 
was niet het belangrijkste: het kan een overeenkomst, een verkla
ring of een ander document zijn. Maar de oplossing zou gebaseerd 
moeten zijn op ideeën van de Slotakte van Helsinki en het Slot
document van de conferentie van Madrid over samenwerking. 
In het kader van die samenwerking zou men het moeten hebben over uit 
breiding van de handel, industriële samenwerking, energie, grond
stoffen, technologische samenwerking en vooruitgang op technisch 



en vervoersgebied. 
De onderhandelingen zouden ditmaal op hoog niveau moeten plaats
vinden, hetzij in Brussel, hetzij in Moskou, hetzij elders. Daar 
zouden ook akkoorden van handelspolitieke aard tussen individuele 
RWEH-landen en de EEG kunnen worden getekend. 
Ten slotte wees Christov erop dat de perspectieven voor de handel 
goed zijn. 
Haferkamp repliceerde dat het van belang was dat de betrekkingen tus
sen Europese staten niet zouden lijden onder de relaties tussen 
de supermachten. Hij was er nog steeds van overtuigd, met name na 
Helsinki, dat de betrekkingen genormaliseerd moesten worden. 
Haferkamp wees vervolgens op het verschil in competentie op handels
politiek gebied tussen EEG en RWEH. Men kon het beste beginnen met 
de terreinen waarop samenwerking in het verleden al mogelijk was 
gebleken. Ten slotte vroeg hij om een officieel antwoord op zijn 
brief uit 1981. 
Christov meende dat zijn boodschap al als een antwoord kon worden 
beschouwd. Hij sloot echter een officieel antwoord niet uit. Hij 
benadrukte dat de RWEH zich flexibel opstelde, doch dat de bilaterale 
betrekkingen tussen de lid-staten van de RWEH en de EG onder de 
paraplu van en in het kader van een algemene overeenkomst tussen de 
EEG en de RWEH moesten worden geregeld. 
Het wachten is nu op een brief van de RWEH en voorstellen van de 
Commissie. 

c. Betrekkingen EEG-Individuele RWEH-landen 
1. Roemenië 

Terwijl de besprekingen tussen de EEG en RWEH nog gaande waren, 
toonde Roemenië belangstelling voor het afsluiten van een akkoord 
met de EEG. In 1980 werd een handelsakkoord met dat land afaesloten. 
Hierbij dient te worden bedacht dat Roemenië reeds voor de totstand
koming van dat akkoord tarifaire preferenties van de EEG in het kadei 
van het APS genoot. Van Roemeense zijde wordt gestreefd naar zowel ^ 
uitbreiding van het bilaterale handelsakkoord als het verkrijgen 
van meer preferenties. 

2. Hongarije 
Hongarije toonde vanaf 1983 belangstelling voor een akkoord met de 
EEG. De informele besprekingen ter voorbereiding van een dergelijk 
akkoord duren voort, maar zijn onlangs in een impasse geraakt. De 
verwachting is echter dat dit jaar van Hongaarse zijde nieuwe impulse 



ter zake zullen uitgaan. Hongarije stelt vrij vergaande eisen 
aan een akkoord. In de eerste plaats wenst Hongarije een oplos
sing voor de discriminatoire kwantitatieve restricties, die de 
EEG nog als enige ten opzichte van Hongarije handhaaft. Daarbij 
wordt van Hongaarse zijde gewezen op het GATT-toetredinasproto-
col van Hongarije, daterende van 1973, waarin de overige overeen-

/partijen de ver-komst-sluitende/kwantitatieve restricties ten opzichte van 
zich^hebben9 Hongarije progressief af te schaffen. In de tweede plaats wensen 
genomen,alle de Hongaren eer preferentiële behandeling in de tarifaire sfeer 
discriminatoire - _ _ 

en m ae derde plaats dringen zij aan op het door de EEG verlenen 
van toncessies op landbouwgebied (met name export van Hongaars_ 
rundvlees naar de EEG). 
De EEG heeft hierop voorzichtig gereageerd, onder meer met het 
oog op precedentswerking en onduidelijkheid over Hongaarse teaen-
concessies. Hoewel het huidige EEG-aanbod wellicht (te) mager 
kan worden genoemd, dient tegelijkertijd te worden vastgesteld 
dat Hongarije duidelijk overvraagt en dat men, ten einde een 
akkoord te bewerkstelligen, water in de wijn zal moeten doen. 

3. Tsjechoslowakije 
Zeer onlangs heeft een Tsjechoslowaakse delegatie bij de Com
missie een uitgewerkt ontwerp-akkoord achtergelaten. Het valt 
te verwachten dat er spoedig besprekingen zullen volgen. 
De Tsjechoslowaakse opstelling is veel pragmatischer dan de Hon
gaarse: men is bereid over alles te praten, behalve effectieve 
reciprociteit. 

4. Polen 
Hoewel er nog onvoldoende concrete aanwijzingen zijn, is de ver
wachting dat Polen na de totstandkoming van bilaterale schulden
akkoorden in het kader van de Club de Paris zal trachten ook de 
betrekkingen met de EEG, mogelijk in de vorm van een handels-
takkoord a la Ts j echos lowaki je, te verbeteren. 

d. Slotbeschouwing 
De handelspolitieke relaties met de Oosteuropese volkshuishou
dingen worden vooral bemoeilijkt door een tweetal aspecten, te 
weten het GATT-lidmaatschap van een aantal van deze landen in com 
binatie met het centraal geleide karakter van deze landen (Honga
rije uitgezonderd) en de wijze, waarop de RWEH-landen met elkaar 
handeldrijven, alsmede het vraagstuk van het verkrijgen van effec 



tieve reciprociteit bij het verlenen van handelspolitieke concessies 
aan landen, waarvan het monopolie van de buitenlandse handel bij 
de staat berust. 
Wat het eerste punt betreft, zij erop gewezen dat het afsluiten 
van omvangrijke bilaterale handelsovereenkomsten tussen de RWEH-
landen onderling geschiedt op basis van goederenlijsten, waardoor 
een belangrijk deel van de buitenlandse handel van deze landen in 
elk geval niet conform de uitgangspunten van de GATT plaatsvindt. 
Wanneer sommige Oosteuropese landen de EEG beschuldigen van discri
minatie, wordt niet alleen voorbijgegaan aan voornoemde omstandig
heid, maar wordt ook gemakshalve buiten beschouwinq gelaten dat een 
buitengsvrcon groot deel van de Oosteuropese export naar de EEG «an 
geen enkele beperking onderhevig is. 
In de tweede plaats rijst de vraaa, in hoeverre een verdergaande 
liberalisatie van de invoer uit Oost-Europa zal kunnen leiden tot 
concessies aan Oosteuropese kant. In sommige lid-staten van de 
EEG is de verleiding groot om het creëren van meer mogelijkheden 
voor de Oosteuropese export te koppelen aan het verkrijgen van 
concrete opdrachten voor het eigen bedrijfsleven. Een dergelijke 
koppeling is echter op EEG-niveau moeilijk zo niet onmoaelijk te 
verwezenlijken, 

, terwijl zij ook zou inhouden dat hier een (onge
wenste) inmenging van westerse overheden in de activiteiten van het 
bedrijfsleven zou plaatsvinden. 
Hoe dit ook zij,tot nu toe is niemand in staat gebleken invulling 
te geven aan de aard en mate van gewenste reciprociteit bij het 
verlenen van handelspolitieke concessies. 
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