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Versla g van de vergadering van de
Ambtelijke Coördinatie Commissie voor de Integra tie
van 17 december 19 56

Aan de orde is eerst het buitentarief , da t deze week te Brussel
door de chefs de délégation besproken zal wor den.
De heer Linthor ~t Roman geeft een overzicht van de sta nd van
zaken drenaangaande te Brus sel. Naar het zich l aa t aan zi en li iken de
l aa tste compromisvoorstellen (waarbij o. m. het buitentarief aïs rekenkundig gemiddelde van de hui dige toegepa ste t a rieven bere kend zP-!
worden, met maxima van 3 en 10% voor resp. grondstoffen en halffabri katen) wel aannemelijk, mits àe thans op te stellen li jsten van
grondstoffen en halffabrika ten a nva ardba ar zi jn. Over de pl aa ts v'Ul
landbouwprodukten bestaat nog een gr ot e tegenstelling te Brussel .
De Coördinatie Commiss ie \~s van mening , da t te Brussel me t
veel omzichtigheid opgetreden dient te wor den en dat de inhoud der
lijsten van halffab rika t en e.d. afgew8cht dient te 'worden.
Vervolgens geeft de heer Hijzen een overzicht van de gang van
zaken te Brussel inzake de gemeenscha ppeli jke hanàelspolitiek. Het
door onze delega tie ingediende voorstel inza ke de sterke po's i tie
van de Europese Commissie blijkt kra chtige steun va n de Belgen te
ontvangen, zodat het thans a ls Benelux-voorst el op t a fel ligt. Ten
aanzien van onderhandelingen met derde l a nden over het buitentarief
zijn naast dit Benelux-voorstel nog een Fra ns voor stel en een compromisvoorstel aanwezig.
.
Met betrekking tot het Investeringsfond s deelt de heer Linthorst
Roman mede, dat voora l t. a .v. het institutionele a spect te Brussel
nog veel verschil va n mening is. Een door de heer Spaak opgesteld
compromis zal zo spoedig mogelijk door de vert egenvVQordigers ven
Financiën bekeken worden.
Inzake het Readaptatiefonds, waa rover t hans een nieuw compro:li s voorstel is ingediend door de heer Spaak, is de Commissie van ooxdeel
dat een zOdanige ontwikkeling over ' de conceptie va n dit fonds heeft
plaats gehad sedert de Ministerre.ad het r a pport-Spaak 8,l s ba sis
goedkeurde, da t een nieuwe instructie van de Hini sterraad d ien~ê~l.
gaande g.ewenst geacht wordt. De heer vpn Di erendonck zal een ont".':er pinstructie maken, welke aA,n de leden der Coördin8. tie Commissie zê l
worden toegezonden.
'
Vervolgens geeft de heer Bot een versla g van de werkzaamheden
der Brusselse werkgroep Overzeese Gebieden. De werkgroe p hoo pt deze
week haar werkzaamheden te beëindi gen. Hoewel tha ns àe Franse eisen·
t.a.v. het speciale investeringsfonds voor de ov ergangsperiode t enminste wat lager Zijn, wordt door hen nog steeds een recht streeks
verband gelegd tussen de mate van libera lisering v::n de hE'ndel v n
de Overzeese Gebieden en het bedrag, d ~ t het Invester i ngsfonds ter
beschikking stelt.
De heer van der Beugel deelt mede aan de Bel gen no em~ R l s duidelijk het Nederl~ndse stand~unt uiteengezet te hebben, i.c. d~ ~
in het verdrag wel het commerciële regiem met de Overzeese Geb leden
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in beginsel geregeld zou moeten worden, doch dat in verband met de
poli tieke implica ties over de ge zamenlljke economische ontvJikkeling
van deze gebieden in di t stad ium no g geen oordeel en dus ook geen
besluit mogelijk en wense lij k is. Dit i mpliceert overi gens niet
zoals de Fr~sen schijnbaar rEnen, dat Nederland bij voorb a~t nIets
wil weten van een dergelijke ontwikkeling . Van Bel gische zijde wer d
begrip voor dit sta ndpunt get oond. De heer Bot deelt mede , da t i n
de werkgro ep van dit be grip niets is .geb leken.
Inzake de l andbouw deelt de heer Linthorst H o~~ n mede , da t de
delegatie tot no g toe geheel binnen haar instructies 1s kuru~en blijven. Ter sprake komt het verlenen van subsidies bi j de export naar
derde l and en. De Com.rnissie ga8 t akkoord met het standpunt van Lendb OUWt da t in t wee geva llen subsidies te eisen zijn, welke t en laste
v ;~ n de gemeenscha p di enen te V llen, nl. bij de export van veredelde
produkten naar derde l a nden, i ndien
a)
de grondstoffen vi a lo ng ~term contra cten b innen de gemeenschappelijke markt gekocht moeten worden tegen een hogere dan de
wereldmarktprijzen;
b)
zolang voor deze veredelde produkten nog geen gemeens ch~ ppelij
ke marktregeling bestaat, ter'Nijl deze er wel voor de grondstoffen is.
De CO!D..L.'1lissie bespreekt voo'r ts de toekoms ti ge mn.rktregel'ingen
voor de l andbouw. Betwijfeld wordt of in de definitieve periode het
verkeer va n agrarische produktie in ieder geval tussen de l anden
vrij zal zi~n, behoudens bepaa lde prijsvoorschriften. Ook a cht men
het gevaar aanwezig, da t de noodzak el~jke specia lis3tie van de produktie moeilijk of niet plaats za l vinden. Zij is van oordeel, dat
een juiste institutionele procedure i n dezen zeer belangrijk geacht
moet worden.
De COllmissie is van oordeel, da t het onjuist zou zi jn , indien
Minister Mansholt in zijn gesprek met de heer Spaak zou ste llen, dat
voor Nederland het verdrag ona anvaardbaar zou zijn, indien geen beyredigende regeling voor de l andbouw zou zijn getroffen, zonder da t
. de Ministerraad zich hierover uitgesproken heeft .
Met betrekking tot Eura tom deelt de heer Eschóuzier mede de komende week een memorandum te zullen rondzenden, waa rin de reeds ge reedgekomen onderdelen van het Eura tom-verdrag toe gelicht zullen
worden. Ook over de thans in behandeling zijnde onderwerpen : gemeenschappelijke markt voor Euratom- produkt en, het contróle systeem en
de buitenlandse betrekkingen van Eura.tom zal een not a ver zonden
worden.
De Commissie bespreekt vervol gens het monopolie VRn Eurat om.
Naar haar mening wordt dit monopolie door de recente Fra nse eis en
wel op zeer losse schroeven gezet. De positie, wèl ke de Fra nsen
voor zichzelf creëren, impliceert noodzakelijkerwijs, da t ook de
andere landen voor hup eigen voorZiening van nuclea ire m,3.teria len
buiten de gemeenschap alle vrijheid moeten kunnen hebben.
De volgende vergadering der Coördinatie Commissie zal op

7 januari 1957 om 10 uur aanvangen.
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