
Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen 

dossieraantekening t.b.v. Staatssecretaris Van Eekelen voor de Algemene 
Raad van 16 en 17 december a.s. 

onderwerp: aanpassing van de vrijhandelsakkoorden met de EVA-landen i.v.m. 
de toetreding van Spanje en Portugal 

Als gevolg van princpiële bezwaren van de EVA-landen tegen het feit dat in 
het onderhandelingsmandaat van de Gemeenschap op 2 punten wordt afgeweken 
van de beginselen van gelijkheid en reciprociteit welke aan de akkoorden ten 
grondslag liggen, zijn de onderhandelingen na twee ronden thans geblokkeerd: 
de EVA's weigeren verder te praten indien op bedoelde punten de Gemeenschaps
positie niet wordt bijgesteld, d.w.z. dat wordt voorzien in een geleidelijke 
tariefafbraak voor industrieprodukten door zcwel Spanje als de EVA's i.p.v. 
onmiddellijke toepassing van O-rechten door de laatsten; en dat aan de 
EVA's een soortgelijk reguleringsmechanisme t.a.v. de invoer van Portugese 
textielprodukten wordt toegestaan als de EG-10 voor zichzelf bedongen heeft. 

Nederland hecht er groot belang aan dat deze impasse wordt doorbroken. 
Hoewel de Cormissie alle lof verdient voor de wijze waarop zij het cannu-
nautaire standpunt heeft verdedigd en aldus heeft getracht de belangen van 
de nieuwe Lidstaten te dienen, moet worden geconstateerd dat voortzetting 
van haar pogingen zinloos is. 

De Nederlandse delegatie betreurt het daaron dat de Canmissie als goed onder
handelaar niet de consequentie uit de situatie heeft getrokken dat zij de 
Raad verzoekt, haar grotere flexibiliteit in de ccrrtnunautaire opstelling toe 
te staan door haar de mogelijkheid te bieden an op beide principiële 
prcbleemkwesties toe te geven indien op de overige punten een aanvaardbaar 
pakket zou worden overeengekomen. 

Zij vraagt zich af, hoe de Cormissie thans denkt te kunnen bereiken dat 
alsnog aanpassingsprotocollen met de EVA-landen kunnen worden overeengekomen 
waarvan de inwerkingtreding is verzekerd op het nonsnt dat de standstill-
periode is vers treken [ ml. v ^ w * ^ *?4 ) 
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Het gewicht van de belangen die op het spel staan moet niet uit het oog 
worden verloren; de EVA-landen vormen voor de Gemeenschap verreweg het 
belangrijkste afzetgebied: bijna 23% van haar uitvoer gaat naar deze landen, 
meer dan naar de VS. Door het uitzicht op overeenstemming nog langer uit 
te stellen moet worden gevreesd voor schade aan de betrekkingen net deze 
landen, juist nu sinds de EEG-EVA top van april 1984 in Luxeirburg zulke 
goede perspectieven waren geopend voor intensivering van de samenwerking. 

Ook voor de nieuwe Lidstaten levert langer vasthouden aan het huidige mandaat 
geen positief resultaat op. Immers, indien daardoor geen conventionele 
oplossing wordt bereikt, zullen autonone maatregelen worden gencmen door 
beide partijen. De EVA's zullen in dat geval zeker geen gunstiger regeling 
vaststellen dan in de Toetredingsakte is voorzien. 
Bovendien wordt de handhaving van thans aan de nieuwe Lidstaten toegekende 
concessies op landbouw- en visserij gebied door een aantal EVA-landen afhankelijk 
gesteld van het bereiken van overeenstemming over de industriesector. Ook 
het verlas daarvan staat derhalve voor de nné-Uwe Lidstaten op het spel. 

Concluderend dringt de Nederlandse delegatie er met klem bij de Canmissie 
en de overige Lidstaten op aan, alles te doen dat noodzakelijk is cm 
alsnog tijdig uit de impasse te geraken. 

BEB/DI /EEG-Ext 
12 december 1985 


