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Hierbij doe ik U toekomen een Nota jnzake de beslis- .
s~gen die in de EEG genomen moeten worden ter uitvoering van
het Nerkprogramma 1963, ter besprekjng in de bijeenkomst van
de Raad op 22 november a.s.
De Nota is in interdepartementaal overleg opgesteld.
De uiteindelijke tekst kon wegens tijdegebrek echter geen
onderwerp van overleg meer uitmaken, te~ij1 bovendien een
aantal meningsverschillen in het interdepartementaal gesprek
niet kon worden opgelost. Waar deze verschillen zijn blijven
bestaan is zulks in de tekst vermeld.
SpoedshalY8 is een exemplaar van deze Nota rechtatreeks
aan de leden van Uw Raad toegezonden •
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NOTA VOOR DE li_' ~D VOOR EUROPESE ZAKEN
22 november 1963

Betreft:

I.

de be s l i s singen te nemen in de EEG ter
ui t voer ing van het
rkprogramma 196)

Politiek e overwegingen

de 1 niaterraadenota van 14 februari 1963, no. DES25033 , is een vijftal ric~tlijnen opgesteld voor het
Ne derl andse b eleid in de E. E.G., in het licht van de
vertrouwenscrisis die, tengevolge van het afbreken van
de onderhandelingen met Engeland, was ontstaan. Die
ric h tlijnen kunnen als volgt worden samengevat:
I~

a ) grootste behoedzaamheid bij de verdere uitbouw van

de E. E. G., omdat Frankrijk het E. E. G.-Verdrag ala
1netrQment wil gebruiken voor een eigen buitenlandse
politiek;
b) grotere zorgvuldigheid bij het
nationale belangen;

behar~igen

van de

c) geen medewerking

beslissingen, die de relati8.
met derde landen zouden bemoeilijken;

d) geen beslissingen, die de toetreding
van Eng land
.
in een later 8tad1~ kunnen prejudiciirenJ
e se r&salijn ' en intensief overleg in de BenelQX ••• derland
zal echter ook bereid aoeten .1jn sleh even e 1
alleen tesen .een beslissing te yer•• ti D.

e ) een met de partners van de Vijf afgaaie

De vraag moet worden gesteld

ot thane, acht

later, de •• richtlijnen nog tot uiigan&.p~t k~Dn
dienen. ne.e vraag krijgt een bij.onder. b i kenl •
lntu en, op in1i1at1e~ van
n1e~ r Sohr6 r, e
voor 1963 18 OP8.ei 14 en
0
4 t t sen h 1 .ind. van h. J
1
11
n ord D C no D.

40
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-
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Terugblikkend
,

p de achter ons liggende maanden kan
worden g e constatee~d dat, in overeenstemming met de
richtliJnen, door Nederland een me~ behoedz;am beleid
is gevoerd, waarbij het streven naar openheid van de
Gemeenschap en 'daarnevens ons direct nationaal belang
me er dan voorheen op de voorgrond hebben gestaan. Deze
koers , is ook in overeenstemming geweest met de lijn, die
de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken op 2 april in
de Raad van de E.E .G.heeft aangekondigd. Bovendien kan
men constateren dat de Franse houding , die tot deze koer8
heeft geleid, sindsdien niet gewijzigd is en dat het
national e belang ook bij andere Lid- Staten , sterker op
de voorgrond getreden is.
Allereerst moet er op gewezen wo rden dat ook thans
fundamentele politieke overwegingen pleiten voor een meer
evenwichtige ontwikkeling ' in de E. E.G. en wel in die
zin dat meer aandacht wordt besteed aan de externe
betrekkingen. In deze optiek is het maken van verdere
voortgang binnen de E.E.G. in belangrijke mate afhankelijk van de vraag in hoeverre grotere waarborgen kunnen
worden verkregen voor een harmonische en positieve
ontwikkeling van de verhouding van de Gemeenschap tot de
overige vrije wereld. Hierbij is net van belang te
bedenken, dat aan het optreden van de E.E.G. in de
buitenlands-politieke verhoudingen een grote betekenie
moet worden toegekend . Een Kederlandse politiek die
thans, voorzover het de Europese integratie betreft, in
de eerste plaats ge~icht i8 op het bereiken van een
grotere graad van "openheid" van de Gemeenschap , kan
echter in bepaalde omstandigneden -hetzij vanwege de
concrete inhoud van deze openheid, hetzij vanwege de
noodzaak andere beslissingen te blokkeren, wanneer aan
het criterium van de openheid niet voldaan wordtmoeilijkheden opleveren voor de behartiging vaD bepaald.
nationale economische belangen. Het moet in het bel
van een effectieve Nederlandse politiek te ~ ••1
ge acht worden, dat in gevallen waar zulk een oonfliot

- 3 zich zou kunn en voo r doen. t i jdig een duidel i jke keuze
gemaakt wo r dt, opdat geen onzeke r heid of te gens t riJ digheid ons optreden verzwakke.
De poli t ieke overwegingen , di e voor een s t andpuntb epali ng van belang zijn , kunnen a l e volgt wo r d n s ameagevat :
1. Sinds

geland oppolitieke gronden de deur 1a
gewezen, kan de ontwi kkeling van de i . E. G. nie t
meer als een r "e chtstreekee bij drage worden gezi en
tot e eenwording van Euro a in bre d verband,
welke de Nederlandse Regering altij d voor ogen
h eef t ge s t aan. De verdie i ng van de economische
integratie kan derhalve niet ui t sluitend op zijn
economi s ohe merites worden. bezien9 Daaroa moet
getrac ht worden bij de 1nstandhouding en ev ntuele
versterking der Gemeensohap en de weg naar de toetreding van andere Europese landen in de toekomst
te vergemakkelijken. Zekerheid dat men daarin .zal
slagen, bestaat uiter ard niet. De voltool1D8
van de Gemeenschappelijke
rkt zal andere Europese
landen enerzijds uiteraard aanmoedigen in bun belangstelling voor de Gemeenschap, - zij zal anderzijds de moeilijkheden van onmiddellijke toetrediDa
geleidelijk ook groter m8k~n. Kon de E. E.G. enkele
jaren terug de andere landen nog aanmoedigen snel
op de ZOj~i8t gestarte trein te springen, het zal
moei lijker zijn de trein in volle v rt ••• r in te
halen .

2 . Dwingt het bovenstaande dU8 tot .en sek re ,wijfel
over de mogelijke positieve politieke aap.eten VaD
een ver dere ontwikkeling VaD de E. E. G., .r Y&lt
reeds thana een belangrijke gevaarlijk. po11t1 ke
kant aan de huidige ontwikkeling VaD • O. • n80ha
t. onderkennen . Indireot heeft
era , • •
renkrijk at rk bernvloe'e ontw1kk.l1DC
• saven 8a n FrankrijksooDtin ntal. pol 1
•
b~it n
e N.A •• 0., w lk • 80&1a b
•
dr i&iDg voor d
.nhei
e W..
•

- 4 Zolang Frankrijk. een preponderante invloed kan
blijven uitoefenen op het voor de andere estere.
landen belangrijke externe beleid van de •• G.,
welk beleid door eze landen als scha elijk wo r t
gezien, wordt da r aan Frankrijks macht8~ositie mede
afgemat n. Frankrijks beleid in de . • E.G. ten opcichte van Engeland en de Verenigde Staten oet in het
geheel van het Franse buitenlandse bel id wo rden
gezien en vraagt ook om een integrale ben d.ring
van Nederlandse zijde en van de zijde van de partners.
). Deze integrale benadering van Nederlands. kan~ kan
geen andere zijn dan een voortgezet streven dat •
E. B.G. geen factor mag worden die de reeds bestaande spanningen in de Atlantische wereld verder zou
verscherpen. Het zou voor de eenheid en de veiligheid van het Wssten een des&streuze ontwikkeling zijn,
indien de . E. G. aanleiding zou geven tot ernatige
handelspolitieke oonflicten met de Verenigde Staten
of met andere landen van de vrije .ereld, gegeven
de meningsverschillen die reeds op andere terreineD
bestaan. De "kippenoorlog" heeft overigena aangetoond dat reeds .betrekkelijk ondergeschikte handelspolitieke moeilijkhe en aan. rkeliJke politieke repercussies kunnen hebben. Het moet voor de poaitie
van ons land uitermate on~n8tig wordeD g acht,
indien de · Gemeensohap op het handelspolitieke rront
in herhaalde confliotsituaties ZOQ geraken .et
Atlantische partners of met .en groot gede.lte van
de onderontwikkelde wereld.
In tegend~el, het 1s noodzakelijk dat de a..eenaohap
actief bijdraagt tot een versterking van de economische betrekkingen met derde landen. Het .1JD ov.rigens niet alleen politieke, maar ook .oono~sohe ove~
egingen die ons land deze koera vooreohriJven. De
mest conorete manier W Mrop d Ge. nachap 4 •••
biJdrage kan realiaeren 18 door in oonat~ot1eY .in
de.l te nemen aan de ka ende band.lab spreki
hei GATT. H t belans hi rvan ia .odani ,
.oet orden ver.med D dat de •• on rh d 11
,
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als de Br i t se t oe tredingsbe sprekingen, z ouden misl ukken.
,

Uit deze overw egingen volgt da t vastgehouden moet or den
aan een bel ei dslijn die thans de openhei d van de Gemeen eha
voorop stelt. Dez e belei dslijn verei s t een taktiek, wa a rbij
belangrijke be slissingen op het int erne vlak van de Ge e nscha p 0ndergesch1kt moet worden gemaakt aan gelijktij dige
be s luiten, die bij kunnen dragon tot een meer bevredigend
op t r eden van de Gemeenschap tegenover de buitenwe rel d . De
.
minimale omvang van deze koppelin~~is aangegeven in het
7:erkprogramma 1963.
Aan zulk een beleid zijn echter ontegenzeggelijk risico's
en bezwaren ve r bonden. Het prealabel st ellen van een eleid,
dat meer dan voorheen de economi che .en politieke eaa mh or1gh~. . id van de Gemeenschap van de Zes met de óveri ge vri je
wereld accentueert, kan onder bepaalde omstandigheden l eiden
tot een stagnatie in de besluitvorming te Brussel en in "het
ui terste geval zelfs tot een uiteenvallen van de Gemeenschap.
Het is duidelijk dat aanzienlijke economische belangen, aaronder die van de Nederlandse landbouw, door een dergelijke
ontwikkeling geschaad kunnen worden . Met name t.a.v. de
landbouw, zou het nadelig zijn indien de huidige gedeeltelijke
organisatie van de markten op E . E.G.~iveau niet zou worden
voltooid door het ~rbij betrekken van een aantal belangrijke
produkten en het nemen van nieuwe beslissingen. Bet gaTaar
van terugglijden naar een vroegere, onbevredigende situatie
is dan niet denkbeeldig .
Een strak volgehouden Nederlandse po.liti 3k t.a.v. de
openheid van de Gemeenschap zal ook rekening moeten houden
met het risico, dat President De Gaulle zijn vage toe pelingen waar zou kunnen maken en de E.E.G. verder zou kunnen
boycotten of zelfs verlaten, ~nd1en aan h t einde VaD
jaar over de landbouw geen overeenstamm1nc word~ bereikt.
De kans dat dit gebeuren zal is echter niet groot, ho • 1
erkend moet worden dat zij, juist omdat de "pao Be" V
te nemen beslissingen de laatste tijd zo omv ngrijk e rd
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it dreigen ent

is, bepaald niet afwez;g
i 8. Aan de andere kant is het
....
goed te bedenken dat een onder druk vanfmeegaan aet de
Franse verl ngens op den duur de interne spannin neerder
zal doen toenemen.
Poli -tiek ontleent }I'rankrijk aan de E. E.G. en aSD het
beleid dat het in de E. E. G. weet te doen voer8D een status,
welke de ranse President onga me zal missen. V rw cht
mag worden dat Generaal De Gaalle zich bewust 1s van de
mogelijkheid dat, mocht Frankrijk zichzelf in de ~ . ~.G •
•
uitschakelen, de Europese. integr atie voort zou gaan, mogelijk zelfs onder deelneming van de landen die thans buiten
de Gemeenschappen worden gehouden. Hoewel bij het Gaullistische politieke beleid rekening moet worden gehouden met
uitschieters, die ternauwernood gerijmd ~JDnen worden met
Franse nationale bel ngen, lijkt een door Frankrijk geforceerde breuk in de GemeenBchavpel~jke
rkt tooh onwaarschijnlijk. Van andere - en met name Duitse - zijde valt
evenmin een dergelijke politiek te verwachten.

j1fenslotte zou

;e3D

ander risico van een op koppeling gerichte taktiek
kunnen zijn, dat -ederland hiervan ernstige moeilijkheden
zou ondervinden. Wordt immers een besluit tegensehouden op
gronden die niet met _de merites van de zaak zelf te maken
hebben, dan kan een klein land in een moeilijk r onderhandelingspositie worden gemAnoeuvreerd. Het hier ge.ignaleerde gevaar noopt zeker tot voorziohtigheid bij het inkleden en motiveren van ons standpunt te Brussel. Het lijkt
echter - gezien de feiten waarvoor Nederland t. Brussel
geplaatst wordt - irreëel onze taktiek hierdoor te 1 ten
beslissen.
De hier genoemde nadelen en risioo' 8 zullen _et n

/

worden afgewogen tegen de eerder genoemde politieke beleida
lijn. Daarbij worde nogmaals gesteld dat de.e beleidalijn
gerioh t ie op de voor ona land vi tale belangen
eenheid van Europa en het versterken van de Atlan~i h
Alliantie.
Hierbij dient evenwel ook aMndacht g
a en
ond rbandeling situatie w rin 0
E. .G. b vindt. Aan de en k t wordt

•

1

ie
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.

.

belangrijke ate beo ' ald door het Franse streven de landbouwpolitiek van de . ~ .G. zo sn 1 mog lijk te voltooien
en in he t algemeen de Geme nsch' p tot verdere ontwikkeling
te brengen, ongeaoht de s panningen die in verhouding tot
derde l anden kQnnen ontsta an.
ranse bereidheid tot
mede~erking an de Kennedy-onder andelingen ie d rblj
op zijn beet t ijrelachtig te noemen. Aan de andere kant
wordt de situatie ook sterk befnvloed door de Bondsrepubliek,
van wie , immers op landbouwterrein de grootste teg.moetkOmingen worden g vra gd. De Duitse poli iek is ongetwijfeld mede
gericht op hat behoud van êan open Gemeenschap, dooh deze
houding ordt in belangrijke m te gekwalificeerd door de
Duitse wene de agrarisch e proteotie zow 1 binn n d Ge eenschap ale naar buiten zoveel mo gelijk in stand te houden en
de invoer uit derde landen van landbouwprodukten nog in een
sterk bilateraal lioht te zien. Len · Nederlandse politiek,
die g~richt is op een aanvaarding van de landbouwvoorstellen
van de Commissie, gekoppeld an een duidelijk gedefinieerde
en geconcretiseerde openheid naar baiten, sluit d arom ' wel
gedeeltelijk aan bij. ranse, resp. Duitse desiderata, maar
de koppeling
van beide elementen, evenals de concr te vora
.
van onze desiderata t.a.v. de openheid,kan er niettemin toe
leiden dat de !ederlandse positie in feite zowel van Fran.e
als Duitse kant zal worden bestreden. Het gevaar i8 daarme.
geenszins denkbeeldig, dat de Nederlandse wen.en, g kenmerkt
door een nauwe koppeling van interne en extern openheid,
te Brussel niet realieeerba r zullen blijken te sijn.
Hocht deze situatie zich voordoen, dan sta.at Nederland
voor de keuze
de verdere besluitvorming in de EEG op een
•
zeer belangrijk gebied te blOkKeren, met ala gevol, een
verdere verdieping van de crisie in de E.E.G. en aobade
Nederlandse economische belangen,
zich neer te le" n
bij het feit dat de interne ontwikkeling y
de
aoh R
doorgaat en dat voor de openheid op lijn beet eleoh • !'I!
ep w.'n'~ bQ!lyaet ,iedende toe.eWJlB!!l lijn te TeèriJm.
In het laatste geval 18 het aan twijfel ond.rh
,of e.p
open beleid van de
ft.oha» nog • n prakti he r1oh\l1Jp
voor d
ederland •• politiek kan Tor.aen.

of

ot

,

Ge..

- 8 -

De onderhandelingsaituatiete Brussel lijkt zOdanig te zijn,
dat Nederland dit dilemma wellicht niet uit de weg zal kunDen
gaan.
Hierbij is nog op te merken dat de belan en van •
Nederlandse landbou.w wellicht het best ,ed1e1l4 zijn door -h t
verlanen van steun aan de rane wensen en het zich riohten
tegen Duitsland. na ~ staat tegenover dat men zich et recht
kan afvragen of er voor ons land geen aan)eidin is - met
het ooS op het mandaat· voor de Kennedy-onderhandeling8n
(vooral oK industrieel gebied) en mët het oog op de grote
politieke spanningen di tegen h t eind van het j ar door
President de G alle zouden kunnen worden opgeroepen - zich
in de onderhandelingen niet te zeer van Duitsland te vervreemden.

II.

J

adere overwegingen ten aanzien van de landbouw.
Bij de bealisainge , die tegen het einde van het jaar
genomen moeten worden spelen landbouwonderwerpen een ov rweeende rol. Niet alleen zijn de Lidstaten door het erkprogramma gehouden drie nieuwe landbouwreglementen goed
te keuren, de onlangs .door de mropeee Commissie in diende
voorstellen voor een graanprijstoenadering in en. en voor
een onderhandelingsmethode in het GATT hebQen het geheel
van de thans ter disoussie staande· landbouw- en handelspolitieke problemen buitengewoon in betekenis doen toenemen.
Bovendien zijn daarmee ook de verordeningen voor de fWlCtionering van het Europese Landbouwfonda onvermijdelijk
dichter tot het punt genaderd, waarop een bee11ssina genomen ~al moeten worden. Het is bekend dat de beslissingen
op landbouwgebied van de Dui tee Bo.ndarepubliek belangrijke
eoonomische en 'politieke conoessi8. verg n, terwiJ 1 d. __~
entegen van Franse zijde aan het aohterwege blijyen VaD
besli8singen ernstigd, zij het v ge, bedreigingen .tjn
verbonden. Daar komt bij dat de vooruitziohten voor e.n
produkt1etoename in E~opa, die de toen e v
4e oons~ptie te boven g at, hetzij t ngevolge van een
liJke" verbetering van de produktiviteit, he .1j
volge v
het g een8cha~p lijk lan bo~wbele14, 0

-

.1Jn d t vrnatige hand lspolit1eke .pann!

D

e

•e

- 9 -

landen daarvan het gevog
1 kunnen zijn. Hierbij is 0 te
merken da.t naarmate er een rationeler struc'tuurbele1d n
prij sbeleid ordt gevoerd, de kans op het optr den van deze
spanningen geringer wordt .
Deze grote hoeveelheid van onderling nauw samenhangende
onderwerpen verei st van Nederlandse kant , afgezien van
een standpunt ten aanzien van elk onderdeel , ook een
integral e benadering , di e gefundeerd di ent te zijn op de
in deel I van deze nota weer gegeven algemene besohouwingen.
Het aspect dat hierbi j i n het bijzonder naar voren treedt
i s de vraag hoe de be s l Uitv orming omtr ent deze agrarisohe
onc.erwerpen tenmtte gemaakt kan or den voor en gecombineerd kan worden me t e en politiek v an groter openheid van
de Gemeensohap t egenover der de l anden .
Hieruit volg t dat in deze no t a all een aandacht besteed
zal worden aa n het "derde l anden aspeot" van de div er se
l andbouwprob l emen , en dat v ersch eidene ende'r e aspe oten ,
met name die ~ elke betrekking hebben op nationale economis che en f i nanciële problematiek, buiten beschouwing
blijven. Dit geldt in het bijzonder voor het voors t el
voor de prij s toenadering, doch eveneens v oor andere onderwerpen • .
Een nadere def1n18rihg en oonoretiser ing van de gewenste
openheid van de Gemeensohap dient te ge s chieden vanuit een
lange termijn-geziohtspunt en met he~ oog op de korte ter.m1 j ~
Het eerste aspect he eft betrekking op de politiek die in
eerstkomende jaren zou dienen te worden gevoerd, het tw ede
aspect op de problemen die zioh rond de jaarwis seling YO O1'-

doen.
A. lange termijn- .

Een

op de doelstelling dat in het algemeen de z ltYoors1en 1nlSgraad in de Gemeenschap OP acrarisoh gebied niet
dient te
Op grond hiel_AD dien" men er De er
te streven om de toename van de produktie _ er in
oven ene t.mlni ng te brengen met de ontw1kkeliq Y8D de
congumpt1e en de invoermogelijkhed n Toar d rde l and
te behouden. Op grond T8ll zul.k e en b leid 1s he
baar dat Nederland nu reede BOU moeten beslui

.,ije..
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me d 1erking te verlenen aan een politiek die er op gerich t i s de pro duktie in de sectoren rundvlee s en voedergranen (waar aan in de EEG aanzienlijke invoerbehoeften
bestaan) uit te breiden als een bijdrage ter ontlasting
van een actuele of dreigende overschottens ituatie bij _
zui vel en tarw •
De vertegenwoordiger van het Ministerie van
Landbouw en Visserij meent dat de hierboven
weergegeven gedaohte niet ongeoonditioneerd

aanvaard kan worden en dat met nam de implicatie van een produkt1estop niet acceptabel
kan worden geaoht. Naar de mening van I.andbouw
kan het doel van een rationele produktiepolitiek in hoofdzaak alleen worden bereikt door
middel van een actieve struotuurpolitiek, di.
een afvloeiing van arbeidskrachten uit da
landbouw bevordert.
De vertegen oordigers van andere Ministeries

heohtten aan de hierboven weergegeven passag.
eohter wel waarde , met name t.a.v. de produkt1epolitlek bij rundvlees en voedergxan.,.
Van belang is dat die oriäntatie als toetssteen
dient "ij de jaarli j kse vaststell-ing van de richtprij
en van de begrQting van het Europese ~lln'tatl ... en
Garantiefonds voor de I.andbouw. ne beslissingen op d•••
twee gebieden zullen telkenmale in overeenstemm1ns moeten zijn met de nog nader te preoiseren Nederlands.
gedaohten over de orilnt.tie van de produkt1e-om, anC
in de Gemeensohap. De
van de total. uitgaven van het Fonds kan daarbij
priori niet worden uitgesloten.

T.a.T. dese laatste gedaoht. la door d.
tegenwoord1&er van het JI1Jl1st r1
bouwen Visaeri j OPSemerk ,dat
rw ••• nl1jk
dae.fan een belangrijk. wij.181", 1D 4
1orden1npn me" .loh
•
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bovendien àe d
kan ver&roten.
ell

aD "

naa r hogere ric htprijz en

B. korte t rmi j n.
De desiderata op korte t rmijn hebben betrekking op

de ni eu e l andb o~wre glementen, de r eeds best ande landbouwreglementen, en de e nned~-o nde rhan d e11n en. Zi j
kunnen ale volgt wo r den geconcre ti s eerd :
1. Voorzove r h st ga~t om de dri e nieuwe r e gl ementen,
l i jkt h et van groot bel ang dat Uederland streeft
naar :
(a) een re geling, die dui del ijk ma t dat e Ge meenschap b erei d en in staa t i s t onderhan elen over divers oonstitutieve elementen van
het heffingens telsel ( zoals forfaitair bedrag,
preferentieel element, omzettingeooëftio1ënten,
slu1sprijzen ) ;

(b) schrapping van di e passages in het ontwerprundvlees re gl emen t, die wijzen op een produkt1epolitiek als resultante van het suiveloverschotJ
et dit unt kan de vertegenwoordiger
van het iin1eteri. VaL Landbouw en
Visserij niet instemmen; &i. &8. 10.

(c) een aanmerkelijke uitbreiding - met aogelijkheid van verdere onderhandeling - YaD h
reeds voorziene non.disor1~Datoir oonti ent
bevroren rundvlees ~.v.nal8 • D oontinsen t
voor levend vee-!;
(d) het afwijzen van een heffing op pI

oliin en vetten, die .en wezenlijk bel
ring &OU zijn voor de - in he GATT.
de rd - tarietvrije invo r
4.
P
( ) h tafwijs n van en deeo
BoorteDI
paüld

1

-11-
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(f) het vaststellen van een zOdanige drem elprij
voor rijst dat een be oud van de invoer van
rijst in Nederland en Duitsland uit de onderontwikkelde landen en de V.S. verzekerd 1s, ook
in de eindfase.
Er moet overigens op gewezen wor en dat
z maatr egelen, gesteld al dat zij alle te realiseren zouden zijn,
op ziohzelf n0 5 geen afdoende garanti'e bieden voor een
bevordering van het handelsverkeer met der de landen.
2. Voorzover het gaat om de reeds bestaand

landbouwverordeningen zouden de elementen van openheid ge von den kunnen worden.
- eveneens i n een r e eling ala hie r boven sub ( a ),
- bij e en b ehandeli ng van nog openst aande en 0 ni euw
(b .V. n a r aanl eiding
het erva r ingeon erz oek
van de Commissi e ) n a r voren gekomen punten .

van

Hierb ij moe t wor en 0 geme r kt, dat een ve rmindering van de besch erilling t egenover der • l anden
voor de Nederlands e landbouw, in het bijzonder
voorzover het gaat om v ere del ingeprodukt en,
s leo h ts aoce ~ tab el kan worden geacht indi en zij
gepaar d gaat me t 8 n afwijz n van het n 11t ••
streven naar een vergrote beschaming aan d
binnengrens, c.q. met een vermindering van die
besch erming .

3. Bovenataande desiderata dienen te worden aan .vuld
met eeu standpuntbepaling ten aanzien van h t Kennedy-wandaa t •
De voorstellen van de Commiss i.

yoor d. 1&0 bouw-

~o~n~d.!.e:..rh
~an~d~.~1:.:1~n~g~e~n~i~n~h~8~t~G:.:A~T;.:T:....::.:.::n~:.:...a:~=--- pp.lij ,
richtpri j s zijn no g onvoldoende b •• tu4. rit
t D
voorzover het saut om d. ~volgen yoor
. derl
economie en 4. 8chat k ist, oa tb. n •
,.
et
00 1
ti ve boord ling a an de ~ d t ~I n n
•

•

-

- 13 Een voorlopi ge beoordeling van h et derde 1 den- s ect
van deze voorstellen le~dt
~
ec h t er tot het volgend •
Het ia geenszins z eker dat de doo r de Commi ssie voorgestelde methode van all ' én onder handelen ove r het ont t de
s outi en" ( i n de E. E. G. voornamelijk bepaald door de game nscha~peli j ke r iohtprij s) i n het GATT voldoende c oncr t
gelijkheden b i edt om i n de landbouwsec to r met de voorn
ste
agr a r isohe exyortlanden t ot overeenstenming t e ~lnnen ko en.
Ni et alleen i mme r s i s het· onzeker of binnen d
•• G. tijdig
overeens t emming over de gemeenschappeli j ke ri chtpr ijs kan
wordan be reikt, he t ia bovendien twij f el achti g of he t plan
van de Commiss ie de Geme enscha p i n st t stelt enige bi jdr age t e leveren t ot de handhaving van de bes taande invo erstromen , l uat staan tot een uitbreiding van de bandel . Gegeven de grote politieke gevoeligh eid van de pri j svastst elling
vo or landbouwprodukten in de Gem ens chap, is het hoo gst onz eker of het consolideren voor telkens drie j aar van het
pri jsniveau de E. E.G. enige re ële mogeli jkheid voor het ,
voeren van een actieve handelspolitiek biedt. De vr g doet
zioh dan voor of ook niet andere instrwaenten moeten worden
aangewe nd.e

De Commi nsie suggereert trouwene dat de enige mogelijkheid tot uitbreiding van de bandel gevonden kan worden in
voedsel-afzetten in de onderontwikkela. gebieden, waarmede
een weinig aantrekkelijke verbinding i8 gelegd met de plannen
van Bawmgartner-Pisani.
In de tweede plaats moet gewezen worden op het teit dat
een aanvaarding van de plannen van de Commiesie, samen .et
de aanvaarding van de drie nieuwe verordeningen en de inwerkingtreding van het Landbouwfonds, de Geme.naohap een belangrijke nieuwe impuls zal geven, die het than st snerende
integratie'proce. wa.arschijnlijk .eer op volle ~g aal breD4J
Aan t~dam.Dtele Fran.~ .erlangens wordt daara • vold
n
drukmiddelen tegenpver dit land zijn dan niet 1
r be80h ikb r. Oyar antomati g het in deel I g tel e e r land .an de.e "relanoe" - hoe begeren.. rd op siohselt 00 eleohte e erk n indien te g lijkertij e n
r
i
• riohte oliti k van de aeme naoha duid liJ
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ordt . De voorstellen
1
z e f van de COM.W.l4 Bsie bi eden
z ekerheid ni e t .
Tegenover deze kritiek
len van d Commi ssi e .

eze

ordt gesteld dat de voorstel-

( a ) de s nell e verwezenlijking van de landbouwpoliti k
in de E. E. G. mo gelijk maken;
(b ) bij de voorgestelde prijs inderdaad een blijvende
i mportbehoefte wa rachijnlijk maken;
( o ) vooralsno g de enig besohikbare benadering leveren
voor onderh ndelingen in het GATT en dat een
ander lan van de kant van de • • • (of van de
kant van de V. S.) niet te verwach ten 1a. Een
afwijzen van de voorstellen van de Commiesi zal
de Geme enschap in de agrarisch e sector dan ook
met lamheid slaan en zal uit dien hoorde slechte
kunnen leiden tot een mislukken van de Kenned7onderhandelingen.
In het interdepartementaal overleg ie
geen overeenstemming bereikt over de waar.
.)
de ring van de voorstellen van de Commisaie.
De vertegenwoordiger van het iniater1e van
.
Landbouw en Visserij Aeent dat de vooratell8p wel een bruikbaar uitganga uni bi den
voor een onderhandeling met andere landen,
daar tooh alleen lange de .e8 van d b pal1D&
van het algemene besohermingsniveau, in
BameI~~g met een aotief 8truciu~rbele1 ,
een behoud van invoermogel1jkheden i .
'e
atreven. Een kwantitatieve 1nvoe
11
ot een garanti van het behoud
-aal • • iJ onderatreept dat de nationale
n t1ne n o111 CODa quent1 •• Dog Di t 10
•
~D
• rokken.

) 0

J

0 0

e

OUW1;
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invoeret r omen ordt van de zijd van
Landbouw niet acc p tabel, c.q. niet
uitvo rb r ge eht. , 1 zou gestr eefd
kunnen wor den naa r een globale ormule
i nzake consultatie bij moeilijkh den ,
zoals ook over een ekomen is t • • v.
kwalitel tstarwe. plu~ve e en an ere
produkten in het GATT.
De v~rt

•••

genwoo r dige r s van andere ' niat eries menen ~aaren te gen dat de plannen van de Commi ssie onvoldoende bas is
bi eden om i n he~ GATT to t r s ultaten t e
kunnen komen. Di e pl annen zouden substant ieel di enen te wo rden gewi j zigd 0 tot
een ander oo r dee.! te kunnen ger aken , dooh
he t ie a an t wiJfel onderhevig of zulke
wijzi gin gen reali seerbaar zijn. en 1jzlging zou er uit kun nen bestaan veel
groter re .l ief te geven a en de · verwachting" van de Commiss ie dat bij de voorgesteld. gemeeneoha peliJke priJs .en
gemiddelde invoerbehoefte van 10 ~IJ o en
ton graan per Jaar bastaan bliJ ft. Deze
verwachting zou kunnen worden oag.aet
in een vaat cri teriwa aan de hand waarvan de E. E. G. zich bij de priJ_politiek
laat leiden, hetzij in hoeveelheden, .a~
van zou worden overe.ngeko. D dat iJ
tegen dezelfde VOo~.8 rd.n al. blnn D e
E. .G. g.prod~oe.rd graan .ouden wo .n
toegelaten. Aan 4e mogellJkhei
0bale con8~tat1etoraule ••••• v. e •• 10
milJoen ~on gra
wor t o r erte
0
d1gara van de.. epart. n en
w
e Beheeht,
.i
llJk ia 4at de Gem n.u&
d.· ~4d.len h •• tt ot

ullte toe.
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Samenva.tting
Het b ovenstaD,l1df; voer t . . . 0 .... de
l'
,
·
d
'
,
IJ
cone
u ::ae da t
': il . cderI d...11 J. n Q O ' -Otl
I
..
l..
'
~ ~ enue ,JG&:en o '~ e -='.t:'cct;e
.' .
t-'
-..1.
.. ve '. IlJ ze s treven .. ' a r
8811 oj}en bele i d van de G
emeen ncha - z od ~ ni g d ~ t dit ha n d el s ~ol~ti ek van b ete l:e n i s is en oen regel pe rs~ ectief opent ,
op h e t 8 1 a~'en V-:"l n ' J. ,.. '-enn'
b
J\.
eUII- on d erh ë n del i n .::;e .... - a3.n cie v e r 11

u.I. !.

\.1,.;

dere be s l u i tvor.~ ·i ng i n d e :eEG d uidelijke en stringente v oo
w aarde~ ges teld moet en wO ~ ~le ~~ . D eze - c~-~~a~~ en ~ tuiten niet
zelden 0]) landbouwpoli ticl:: e be Z\' : en en brengen het ge vc.u.I'
van een v e r t raging i n (2c l~EG - me t zich mee . :en l oslaten van
deze v o o 'Naarde n . _o.~_ h e t gen oe gen ne"' ~ ~ ..1e vage formules,
houdt echter in dat aa~ llet openheids- criteri un van onze tot
dusverre g evoerde politiek ~~ e en ve rdere pr'_ct i sche i ' Qud
~al wor
de !'l gegeven. Dit zou t e vens im liceren d .t
~ er
•
zich bij neerleg t dat de Gemec!lschap e r nstige
oli.
tieke D oeilij l~eQen riskeert c n ~ ecn ' c onc r ete
_'a.ge levert
tot het slagen van de Kennedy-onderhande linge n .
IIet io evenwel goed te beseff'en, L:nt h 0 t s t ellen en -"01houden van ue Benoemde voortftJaar\ien de onverdeelde in z et van
de Nederlandse onderhandelingskracht te ~3russel ~.:W. vcrei 1 6 .1 ,
te meer daar · onze positie waarschijnlij!{ Liet de i. .:c!"ed(' stEr.i. n
van partnerlanden zal ontvangen. Allecn reeds om die reden
is een uuidelij~e koersbepalinG IJe·:;enst.
Indien met het voorgaande lcr:n \"Jorden in8~nte!.ld, dient Hederland een beleid te voeren, w~'.lrbiJ de 2.3...!'),v8..arJ; nc~' va.n, je
Jrie nieuwe la.ndbóuwre.;lemente.a afhankelij}~ worQt genteld van
een in"r/illic1ng van de desiderata, Liie op pag.ll en 12 t. a. v.
de nieuwe en bestaande verordoningen zijn Cefor:nuleercl. Bovendien zal een tluidelijl: po;}i tiet' rarmdc:.at voor de Kennedyonderhandelingen moeteh worder.. verkregen, ·,ïal3.rtoe, voorzover
~

het de landbouw betreft, een rJijziging

I

nsievoorstel noodzalrelijl;: is (p~G.l5)" ~evcn~ zal cr r.leer ze:Cerheid moeten worclen verkregen OV'er llet beleid op longe terr.1ijn,
langs de lijnen zo~13 uiteenGezet 0) ~~g.9 en 10.
VDJ1

het
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