
Voor de Heer Minister. 

Betreft: Conclusies Coördinatie Commissie van 28 februari 
im.. 
(t.b.v. Ministerraad c q . R.E.Z. op 2 maart a»s.) 

Hoewel deze conclusies mogelijk niet in de R.E.Z. of in de 
Ministerraad "besproken zullen worden, volgen hieronder de 
voor U meest relevante punteno 

Algemeen Preferentieel Systeem Roemenie» 

Frankrijk zal in de Raad zijn niet langer afwijzende hou
ding ten opzichte van de opneming van Roemenie in het 
Algemeen Preferentieel Systeem toelichten. Ook wij geven 
in principe ons verzet tegen de opneming van Roemenië' op. 
Het gaat hier om een puur politieke beslissing. Om de 
werking van het Algemeen Preferentieel Systeem ten behoeve 
van de "echte*' ontwikkelingslanden zoveel mogelijk veilig 
te stellen, zal voor Roemenië* een groot aantal produkten 
worden uitgezonderdo Voor landbouw betreft dit m.n. de 
sector fruitconserven. 

Duitse Democratische Republieko 

Duitsland zal in de Raad een verklaring afleggen over de 
verhouding tussen de Bondsrepubliek en de Duitse Demo
cratische Republiek na de ondertekening van het z.g. 
Grondverdrag. Onzerzijds is in de Coördinatie Commissie 
gesteld dat de continuatie van het "gat in de buitengrens" 
in geen geval mag leiden tot nadelige consequenties voor 
de Gemeenschapsproducenten van bijv. eieren en vlees. De 
Bondsrepubliek dient daartoe de nodige waarborgen te 
geven, bijv. via regelmatige consultaties op Gemeenschaps
niveau© Bovendien zal ten aanzien van de DoDoR. de commu
nautaire financiering van heffingen en restituties van 
toepassing moeten zijn» De overige departementen hebben 
met dit standpunt"geen moeite. 

Middellandse Zee-beleid. 

De Raad zal nog geen materiele discussie voeren over even
tuele concessies in de landbouwsector, doch alleen worden 
ingelicht over de stand van het interne overleg. Dit gaat 
thans nun© om de eventuele vaststelling van bijzondere 
grensmaatregelen die voor de Gemeenschapsproducenten onge
wenste marktverstoringen als gevolg van tariefverlagingen 
ten beheeve van de Middellandse Zee-landen zouden moeten 

opvangen. -
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opvangen» In feite gaat het hierbij om de verdere uitwerking 
van een richtlijn die de Raad in een eerder stadium aan de 
Commissie heeft gegeven. In dit verband is er onzerzijds in 
de Coördinatie Commissie aan herinnerd dat de Commissie op
nieuw het voorstel heeft gedaan om voor bepaalde groenten 
en fruitconserven en voor citrus-sappen een bodemprijs in 
te stellen» Dit voorstel zal eerst in het kader van de 
Landbouwraad behandeld moeten worden; pas als hier een be
sluit gevallen is zullen in het kader van de Algemene Raad 
eventuele effectieve beslissingen met betrekking tot de 
tariefverlagingen kunnen worden genomen. 

De overige departementen zijn het er mee eens dat met be
trekking tot de eventuele concessie-verlening in deze sec
tor zeer behoedzaam gemanoevreerd dient te worden, gezien 
de vele uiteenlopende belangen; naast de producentenbelangen, 
m.n. ook de belangen van derde landen (de rechten in de 
betreffende sector zijn voor een groot deel in het G.A.T.T. 
gebonden) en de belangen van de importeurs en de verwerkende 
industrie binnen de Gemeenschap, 

£• Ontmoeting Westerterp - Peterson* 

Staatssecretaris Westerterp zal verslag uitbrengen van zijn 
ontmoeting met de speciale handelsafgezant van President 
Nixon, Peterson. Deze heeft hem medegedeeld dat het gemeen
schappelijk landbouwbeleid in V.S.-ogen é*é*n van de grootste 
boosdoeners is. Te Uwer informatie zij hierbij een uit
spraak van de bekende Senator Proxmire vermeld tijdens een 
hearing in een Senaatscommissie waarin hij kritiek leverde 
op de regering "for trying to force the Common Market to 
accept more American food exports, which would cause a 
social revolution in Europe that its Government's could 
never accept"• 

Hieruit blijkt dat er in de V.S. ook nog genuanceerd gedacht 
wordt over het Europese Landbouwbeleid» 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VOOR DE 
LANDBOUW EN DE VOEDSELVOORZIENING, 

1 maart 1973 
D.I.E.S. 
JG/t,k# 


