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Op 14 maart 1962 heeft de Commissie I.S.E.A. een
advies uitgebracht inzake een nieuwe associatieregeling met
de landen overzee. In dit advies sprak de commissie zich uit
voor afschaffing van de tariefpreferentie tussen de E.E.G.
e n de geassocieerde landen. Dit zou naar de

~ening

van de

commissie die nen te geschieden door voor de specifiek tropische produkten die niet rechtstreeks met E.E.G.-produkten
concurreren over te gaan tot afschaffing van zowel binnenals bui-tentarieven. Deze re geling zou in bepaalde gevallen
ook dienen te gelden voor produkten die als halffabrikaten
uit bedoelde tropische produkten worden vervaardigd. Voor
de overige produkten zou een wijziging van art. 132 van het
E.E.G.-verdrag nodig

zijn~

met name van de d aarin gelegde

gedachte dat lid-staten en geas socieerde landen elkaar gelijk
zullen behandelen in hun onderlinge hande lsverkee r.
Dit standpunt werd mede bepaald door de mening
van de commissie, dat d.e associatie zal moe ten passen in het
kader van een mondiale hulpverlening aan alle onderontwikkelde gebieden .
Uit de besprekingen welke s ede rtdien ln het kader van de vernieuwing van de associatieregeling te Brussel
zijn gevoerd, heeft de commissie begrepen I) dat afschaffing
van de tariefpreferentie tussen de E.E.G. en de geassocieerde gebieden de eerste vijf jaar - gedurende welke de
nieuwe associatie-ove reenko mst zal lopen - niet mag worden
verwacht.
')In dit verband wordt met name verwezen naar de slotresolutie van de op 9 en 10 april ge houd.en tweede ministeriële
bijeenkomst van de Raad van Mini s ters van de E.E.G. en de
geas socieerde Afrikaanse gebieden.
Aan Hunne Excellenties de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken
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1,.)"e l zal voor een aantal belangrijke tropische
produkten het buitentarief aanmerkelijk worden verlaagd. Dit
betreft een verlaging met 40
laging van eveneens 40

%voor

%voor

koffie en cacao. Een ver-

thee, met de toezegging van

Frankrijk dat in het kader van de onderhandelingen met Enge land een verdere verlaging

waarschijnlijk zelfs een terug-

brengen tot 0 - mogelijk

Voor de overige tropische pro-

lSo

dukten - o.a. specerijen - is een verlaging voorzien van

15 - 25

%.
Hoewel de Commissie I.S.E.A. over deze gang van

zaken haar teleurstelling uitspreekt, moet zij erkennen dat
gezien de door de andere E.E.G-landen ingenomen standpunten
een verdergaande oplossj.ng te enenmale niet te bereiken was.
Di t neemt niet weg dat naar de mening van de Commissie
I.S.E.A. bij de verdere onderhandelingen - nu blijkens recente berichten het overleg tussen de ministers van de E.E.G.
en de ministers van de geassocieerde Afrikaanse gebieden nog
niet tot een definitief resultaat heeft gele id - het aspect
van een meer mondiale hulpverlening aan alle onderontwikkelde gebieden de nodige aandacht dient te hebben en van Nede rland.se kant dan ook met kracht naar voren dient te wo rde n
gebracht.
In dit verband vraagt de Commissie I.S.E.A. zich
af of het niet wenselijk zou zijn een zekere verbinding te
le ggen tussen het door de Verenigde Staten ontwikkelde Punta
del Este programma ten opzichte van de landen van LatijnsAmerika en het financieringsprogramma dat de E . E.G. ten aanzien van de geassociee rde Afrikaanse gebieden zal aanvaarden
en waarvan de preciese omvang op dit moment nog niet vaststaat. In aanslui ting aan suggestie s i n die richti ng gedaan
tijdens het 16e Economische Bene l uxcongres te Arnhem zou dit
kunnen worden verwezenltjkt doordat enerzijds de Verenigde
Staten voor een beperkt bedrag deelnemen in de financiële
hulpverlening aan de geassocie erde Afrikaanse land.en en omgekeerd de E.E.G. voor een zelfde bedrag gaat deelnemen in
het Punta del Este programma .
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-3In h aar advies var" 14 maar t heeft <ie CClT1lliseie
LS.E .A. zich o:'ld.er punt 6g

uit e88pro~<:en

over vrije vesti-

ging i n het kader van een associatie op basis van wederkerigheid. Uit verkregen j.nlichtingen heeft d_e Commissie 1. S.E.A.
de indruk gekre gen dat het de bedo'31ing is deze vrije vestiging pas in de loop van een overgangsovereenkomst, voorzien
in het E.E.G. - verdrag, tot stand te breDgen. De Commissie
I.S.E.A. is v an mening dat het van belang lS dat het bedrijfsleven vaD alle E.E.G.-landen op de kortst mogelijke termijn
in de gelegenheid wordt gesteld zich desgewenst in de Afrikaanse landen te vestigen. Daartoe zou de vrijheid van vestiging ook op korte

ter mij~,

zo mo gelijk met ingang van de

nieuwe associatie-overeenkomst, een feit dienen te zijn.
Het schijnt in de bedoeling te liggen om de deelname ln en levering aan projeoten welke door het Europese
ontwi kkelingsfo nds zullen worden gefinancierd, te beperken
to t i ngeze tenen van lidstaten

EH!

geassocieerde staten. De

Commissie I. S.E.A. staat in het algemeen afwi jzend tegenover
dit principe, dat wanneer het om leningen gaat veelal wordt
aangeduid als het beginsel van de tied loans. Zij is van me ning dat dit een kunst matig element brengt in het economische
verkeer dat schadelijk moet worden geacht voor een verantwoorde verdeling der econo.ri 1ische aotiviteiten. Daar staat tegenove r dat he t principe dat ten grondslag ligt aan tied loans
in het kader van hulpverleningsprogramma's nog vrij algemeen
wordt t oegepast (o.a. ook in het Punta del Este progra~ma).
De Commissie I.S.E.A. zou het juist achten indien van de zijde van de E.E.G. in internationa.al verband ernaar wordt ge streefd to t afschaffing van een dergelijke praktijk te geraken. In afwachting van een dergelijke actie en de resultaten
ervan kan de Commissie I.S.E.A. er zich mee verenigen dat in
he t kader van de nieuwe associatieovereenkomst ook van het
beginsel, dat aan ti e d loans ten grondslag ligt, wordt uitgegaan. De Commissie I . S.E.A. vertrouwt daarbij op een zodanige toepassing dat binnen het kade r van lidstaten en geaS30cieerde staten de ingezetenen hun economis che ac"liivitei-
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