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Aanwezig: De minister-president Mari j nen en de ministers
Van Aartsen, Andriessen , Biesheuv el , Bot, Luns en
Veldkamp
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen
De Bloek, Keyzer en TIe Meijer, alsmede drs. GoBrouwers
(Economische Zaken), ir.J.A.P. Franke (Lan dbouw en
Visserij), mr.A.F.K. Hartogh ( Buitenlandse Zaken)
mr.F. Italianer (Buitenlandse Zaken ) , drs f J. H. W. '
H?ogwater (Economische Zaken), mr.O. W.S. Jose ~hus
Jltta (Algemene Zaken), Jhr.mr.E. van Lennep " (Finan ~
ciën) en de heer D.P.Spierenburg
Secretaris: drs.J. Middelburg
2. Het voorstel van de Europese Commissie inzake maatregelen voor

de totstandkomin van een emeenscha eli 'k eil der raan rl , zen Nota van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 19 fe br uari 1964, nr.27731 , met bijlagen)
Staatssecretaris De Block heeft begrepen, dat ook
minister Bi~sheuvel de voorgestelde prijzen voor voedergranen
zeer hoog vindt. Spreker stelt de vraag of er kans op is , dat
de EEG-raad deze op een wat lager niveau zal vaststellen. Hi j
neemt voorts aan, dat in Brussel zal worden vastgehouden aan d e
~rklaring over de openheid van de EEG, die minister Biesheuvel
in december van het vorig jaar in de EEG-raad heeft afgelegd.
In de derde plaats stelt spreker de vraag of er kans is , dat het
Nederlandse voorstel om naast de producentensubsidies voo r Duitse graanboeren ook consumentensubsidies te verlenen wordt a an - :: .~.
vaard; afgesproken moet worden of 't een conditio sine ~ua non zal
zijn of een punt van onderhandelingstaetiek, zoals spr eke r z elf
voorstaat.
Minister Biesheuvel antwoordt, dat getracht moe t worden
de verklaring inzake de openheid van de EEG in Brussel ov e reind
te houden, hoewel de reacties van andere EEG-landen nie t hoo~vol
zijn. Naar aanleiding van de eerste vraag van staat ssecretarls
De "Bloek zegt spreker, dat hem alleen de prijs van g e ~s t en van
mais wat hoog voorkomt en dat in Brussel getracht zal worden
daar wat van af te doen. Wat de consumentensubsidies betreft
meent spreker, dat de passage hierover in punt 3 van de nieuwe
same nvatting op •. •• •
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acht het wenselijk, dat wordt uitgerekend welke kosten aan
een consumentensubsidi ~ ,verbonden zijn en hoe de verdeling van
de lasten zou kunnen zlJn. Ir .Franke betwijfelt of dit berekend kan worden. De ~inister-president meent, dat een en
ander globaal na t e gaan is. Men zou zich echter tot tarwe
moetf~ n beperken.
De raad komt tot de volgende conclusies:
1

0

•

°

De Nederlandse delegatie zal streven naar aanvaarding
van het graanprijsplan ?zo mogelijk met verlaging van de
prijzen voor enkele voedergranen.

2 •• Indien nodig zal een gefaseerdeirooeri.ngvan het plan in

twee etappes aanvaard kunnen worden.

3°. Als het plan niet wordt aanvaard, zal de Nederlandse dele gatie streven naar vaststelling van een vork (maximum en minimumprijzen voor granen).

4°. De heer Spierenburg zal bij de onderhandelingen ter voor bereiding van de EE G-raad als conditie voor aanvaarding
van het graanprijsplan stellen, dat de EEG-commissie tege' -'
lijk haar voorstellen over de landbouwsector in de Kenne -dy-onderhandelingen aan de EEG-raad voorlegt.

5°. Ervan uitgaande, dat aan producentensubsidies voor graanboeren niet te ontkomen zal zijn, zal de Nederlandse
delegatie ernaar streven de financiering daarvan slechts
ten dele ten laste van de EEG te laten komen (50:50).

6°. Een globale berekening zal worden gemaakt van de kosten
van een communautair gefinancierde consumentensubsidie
voor tarwe; ats deze niet een zwaardere last voor de
schatkist zal meebrengen, zal de delegatie volledi~of
gedeeltelijke communautaire financiering van deze subsidie voorstellen.
aanvaardt ove ~ igens de punten van blz. 13 van
de nota als instructie voor de delegatie.

1°. De raad

verklarin van de Duitse minister Schmücker in de EEG-raaè.
op
februari 19 4 inzake ta en van de EEG in 19 4 Nota van
de minister van Buitenlandse Zaken dd. 19 februari 1964 nr ..
27729, met bijlagen)

J.D~

Minister Luns meent, dat de raad zich met de
conclusie op blz. 2 van de onderhavige nota zou kunnen verenigen. Hij waarschuwt alleen ertegen om in Brussel weer
maande~ang

te •.•••
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maand~ang

te gaan sp~en over de vaststelling van een
werkpr ogram ; men zal er dus alleen een algemene discussie
aan moeten wi jden. De verklaring van minister Schmücker
is i n feite een verklaring afkomstig van minister Schröder
die met vakantie was. Minister Biesheuvel merkt op dat '
het verschil maakt of men deze verklaring leest of de Duitse
praktijk in Brussel ziet. Spreker is wel voor versnelling van
de afbr aak der onderlinge invoerre chten, maar deze zal dan
over de gehele linie moeten plaatshebben, dus ook voor
de landbouwprodukten; anders wordt de onevenwichtigheid nog
veel groter. Staatssecretaris De Block merkt op, dat onzerzijds al gesteld is, dat dit prematuur is ; de landbouwsector en de niet-argrarische sector zullen dus aan elkaar gekoppeld moeten worden. Minister Andriessen merkt op, dat in
de verklaring van Schmücker de Kennedy-onderhandelingen
centraal ge steld worden en deze zijn' 'ook voor Nederland
centraal. Vorig jaar is dit aan de voortgang van het landbouwbeleid in de EEG gekoppeld.
Jhr.mr. Van Lennep merkt op, dat over punt 3 betreffende de financiering van de EEG in Nederland nog geen
studie is gemaakt. Mr. De Hartogh wijst erop, dat Schmücker
voorstelt de studie in de EEG hierover te beginnen. Aan
Nederlandse zijde weet men nog niet of men dit nu of aan
het eind van de periode moet entameren,
De raad ve rklaart zich overigens akkoord met
hetgeen in dit punt in de onderhavi ge nota wordt gesteld.

(:1.

4. Fusie van de Euro ese uitvoerende commissies· positie van het
:5
Europese Parlement Brief van de minister van Buitenland"
Î~~ se Zàkel?- dd. 19 februari 1964, .~r.27730, en dd. 11
S ~1~, februarl 1964, nr.22729, met blJlagen; ,z i e notulen In .r.•
voI
21 februari~ 1964, punt 4)
.
:."
'
\

Minister Luns heeft de vorige dag deze onderwerpen
besproken met de Kamercommissie voor Buitenlàndse Zaken;
daarbij bleek, dat de commissie unaniem voor 14 leden van de
gefuseerde Europese commissie was. Zijn argument , dat anders
de Franse en Duitse leden samen met het Luxemburgs e lid
alles zullen kunnen doordrukken, heeft op de commissieleden
indruk gemaakt. Voorts pleit hiervo~. het argument, dat niet
een van de negen leden van de EEG-commissie, die hun handen,
al vol hebben, ook de Euratom-zaken erbij zou krijgen. Het lS
voorts heel goed mogelijk, ddt erbij ge st eld wordt, dat de
samenstelling van de Europese commissie, herzien m?et worden,
als het aantal landen groter wordt. Minlster Andrle~sen stelt
de vraag of over dit punt met onze Bene~~xp~rtners lS gesproken . Minister Luns antwoordt, dat hlJ dlt heeft g~d~an,
toen de Belgisehe minister-president een bezoe~ aan mlnlsterpresident Marijnen heeft gebracht . De heer Lefevre vroeg
aan spreker ......

