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PARAAF/OPM.: 

' de tunesische ambassadeur h.t.s. bracht op 20 juni een 
bezoek aan t. onder achterlating van een memorandum terzake 
(identiek aan het memorandum dat u mij zond met brief 1562/ 
300 d.d. 15 juni jl.) benadrukte de ambassadeur dat zijn 
regering zich ernstige zorgen maakt omtrent de gevolgen van de 
uitbreiding van de gemeenschap met spanje en portugal. met 
name vreest tunesie dat deze uitbreiding nadelige gevolgen zal 
hebben voor de feitelijke uitvoermogelijkheden van tunesie 
naar de eg van, bovenal, olijfolie maar ook groenten , fruit 
en wijn. 

in zijn reactie wees t erop dat nederland van mening is 
dat de uitbreiding de gemeenschap voor een probleem stelt, in 
die zin dat getracht moet worden de mediterrane partners, 
waaronder tunesie, niet te duperen in hun export als gevolg 
van de uitbreiding . door de situatie in de gemeenschap, 
en met name door de huidige en de te verwachten overschot
situaties, wordt het vinden van consensus over dit uitgangspunt 
tussen de lidstaten en over de wijze waarop dit uitgangspunt 
moet worden verwezenlijkt echter zeer bemoeilijkt, wel be
vestigde t dat het beginsel te streven in het herziene medi
terrane beleid na de uitgebreide gemeenschap naar handhaving 
van de traditionele handelsstromen door nederland ten volle 
wordt onderschreven, zulks in tegenstelling tot het Ji£iekse 
en Italiaanse standpunt, voorts wees t erop dat - QfzJJJ1 

etappesysteem voor groenten en fruit, in/overgangspèrj|<F(f£5£ 
die met spanje en portugal waarschijnlijk wordt ovebaejige 
komen - de eerste jaren de nadelen van de uitbreiding we 
mee zullen vallen. 

de tunesische ambassadeur reageerde hierop door te stellen 
verheugd te zijn over dit nederlandse standpunt, hij onder
streepte dat tunesie hoopt dat de gemeenschap de komende maanden 
bij het vaststellen van de richtsnoeren voor het herziene 
mediterrane beleid dit beginsel zal omarmen, daarbij rekening 
houdend met de historische banden tussen de maghreb 
(en vooral tunesie) en de eg alsmede het politieke belang van 
deze relatie en de economische perspectieven op lange termijn. 

t besloot door te zeggen Het tunesische standpunt in 
gedachten te zullen houden bij het nederlandse optreden in de / 
komende gesprekken in eg-kader, . J 

van den broek 24 ++ 
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