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De effecten van de uitbreiding van de Gemeenschap op de buitenwereld 
(waaronder ontwikkelingslanden) in het algemeen komen aan de orde op 
blz. 11 en 12 (passages aangestreept) van het bovenfvermelde MR-stuk. 
Op blz. 47 t/m 49 wordt ingegaan op de toepassing van het APS door 
Spanje, op de integratie van Spanje in de associatie- en preferentiële 
akkoorden die de EG met bepaalde derde landen heeft gesloten (waar
onder Lomé III) en op de toepassing door Spanje van het MVA en de door 
de EG op basis van het MVA gesloten bilaterale akkoorden. Op blz. 65 
wordt gesteld dat de betreffende passages in grote trekken ook voor 
Portugal gelden. Op blz. 63 en 64 wordt tenslotte ingegaan op de voor 
Portugal overeengekomen rietsuikerinvoerregeling. 

De passage die gewijd is aan de algemene effecten van de uitbreiding 
van de Gemeenschap op de buitenwereld vangt aan met de constatering 
dat de geleidelijke overname door Spanje van het over het algemeen 
aanzienlijk minder protectionistische handelsregime van de EG nieuwe 
kansen zal bieden aan derde landen. Bij deze op zich juiste constatering 
past de algemene kanttekening Uwerzijds dat de toetreding van Spanje 
en Portugal anderzijds het gevaar met zich brengt van een toenemende 
druk binnen de Gemeenschap om het EG-handelsregime in meer protec
tionistische zin om te buigen of althans niet liberaler te maken dan het 
nu roods is. Door de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG zal het 
in concreto moeilijker worden om de Nederlandse OS-beleidsuitgangs-
punten ten aanzien van bijvoorbeeld de vernieuwing van het MVA 
(afschaffing of tenminste zodanige wijziging van het MVA dat ruimere 
afzetmogelijkheden voor ontwikkelingslanden worden gecreëerd) of ten 
aanzien van de herziening van het APS binnen de EG aanvaard te 
krijgen. U zou kunnen voorstellen aan de passage onderaan blz. 11 de 
navolgende teksttoevoeging op te nemen: 
"De Regering gaat er daarbij vanuit dat de toetreding van Spanje en 
Portugal het streven naar een verdere liberalisering van het handelsre
gime van de EEGÏniet zal mogen doorkruisen of bemoeilijken.". 
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