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Verslag van de vergadering van de Co5rdinatie COmDissie
voor de Europese Integratie en de Vrijhandelszone on3 maart 1958.
Onderwerp van bespreking van deze vergadering vornt het
Franse Plan voor de vrijhandelszone en het concept-voorstel van het Ministerie van Landbouw voor de landbou in
de vrijhandelszone. De vergadering staat onder leiding
van de heer van Vredenburch, die de heer van der Beugel
tijdens diens afwezigheid als voorzitter vervangt.
LANTIBOUVv.
,

De heer Fraru{e geeft een korte toelichting op het docunent
van zijn Ministerie ., waarna de heer 3entinck de achtergrond schetst van een korte notitie met een aantal op~er
kingen over het concept van Landbouw, die hij aan de leden
van de Coördinatie Commissie heeft doen toekomen.
De heer Bentinck herinnert eraan d.at het iTederlandse stan':'punt tot nog toe is geweest dat de landbouw in de vrijhandelszone zou moeten worden opgenomen, zij het niet op
een wijze, identiek aan de regeling voor de industriële
sector, noch geheel overeenkomstig de landbouwregeling
in de EEG. Vtel is het van belang dat een zo liberaal mogelijke regeling tot stand komt, welke een tegenwicht zou
kunnen vormen tegen de eventueel te protectionistische ter..denzen in de regeling van de Zes. De heer Bentinck wijst
er voorts op dat wij bij een landbouwregeling de vereisten
van het GATT in het oog moeten houden en dat wij vooral
op het punt van de kwantitatieve restricties zeer voorzichtig moeten zijn om niet in strijd met de GATT-bepalingen
te komen.
heer Fock heeft speciaal bezwaren tegen de voorstellen
met betrekking tot de confrontatie van de landbouwpolitiek
der landen, welke te voorzichtig geformuleerd zijn o De
heer Fock heeft voorts bedenkingen tegen de gedachte dat
het jaarlijkse rapport, dat naar aanleiding van de confrontatie wordt opgesteld, aan de Parlementen wordt overgelegd,
aangezien hij niet verwacht dat parlementen van andere
landen minder protectionis:;tisch zullen denlcen dan hun regeringen. Voorts vraagt hij zich af of een procedure?
waarbij de Zes het recht van veto hebben op een veroordeling van hun politiek terwijl anderzijds andere landen,
zoals Engeland, overstemd zouden kunnen worden, haalbaar
is en ook voor de industriële sector zou gelden.
~

De heer Franke staat iets optimistischer tegenover de mogelijkheden van de Gunstige beïnvloeding door de Parlementen.
Met betrekking tot de instituten merkt de heer Franke op
dat het hier slechts om een eerste gedachte gaa t over de
ponderatie der stemmen. De commissie, die de besprekingen
van de Raad zou moeten voorbereiden, zou z.i o ui t ~ijf
of twaalf leden moeten bestaan, niet-ambtenaren, n1et
uitsluitend agrariërs en bij voorkeur met internationaal
gezag.
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De heer Linthorst Roman heeft bezwaren tegen de overwegingen, speciaal op pag o 3 weergegeven, waarin onvoldoende de
oogmerken van betere specialisatie tot uitdrukking worden
gebracht.
De heer Franke wijst erop dat de voorgestelde confrontatieprocedure rekening houdt met de realiteit dat in andere
landen op dit moment de landbouwproduktie zich op een onnatuurlijke wijze uitbreidt. De in het landbouwstuk weergegeven overwegingen zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en zullen niet tegenover andere landen' gebezigd worden. TIe eis van handhaving van de export moet niet urodukt
voor produkt, doch globaal geïnterpreteerd viorden" Öok behoeft de export naar een bepaald land niet const~~t te blijven, het ga~t om de totale export. Anderzijds moet de totale import van een land als Engeland niet geringer worden.
De .heer Br.ouwers is het eens met de confrontatieprocedure,
zoals deze in de laatste alinea van pagina 3 is uiteenge,zet en ziet hierin een goede tussenoplossing tussen de
sterkere EEG-regeling enerzijds en de volstrekte autonomie
op subsidiegebied e.d. anderzijdso Hij wijst er bovendien
op dat er waarschijnlijk op deze wijze een bevredigende
verbinding tussen E.~G-systeem en vrijhandelszone-systeem
tot stand kan worden gebracht, omdat hij zich niet kan voorstellen dat het met de afschaffing van de subsidiepolitiek
in de Zes zoln vaart zal lopen.
De heer Bentinck merkt op dat confrontatie voor hem een onduidelijk begrip is en dat confrontatie op zichzelf eigenlijk niet nodig zou zijn, indien, zoals wij wensen, er de
nodige strikte regels komen. Hij zou ook gra2g de eis van
handhaving van de invoermogelijkheden in de vorm van een
verplichting in het verdrag willen neerleggeno In dat geval
zou een klachtenprocedure niet nodig zijn.
De heer Kymmell wijst erop dat hij gaarne de foroulering
van het begin van pag 3 gewijzigd zou willen zien, zodat
duidelijk wordt dat doelstelling is dat de protektie niet
wordt versterkt noch (tengevolge daarvan) het onderlinge
ruilverkeer wordt verminderdo Ook moet de bevordering van
de specialisatie beter tot· ui tdl'ukking worden gebracht.
Q

De heer FrarL~e wijst erop dat wij deze doelstellingen niet
te geprononceerd kunnen stellen, mede omdat uit de politi~k
van de Zes eventueel een Drijsverhoging kan resulteren, dle
zekere beperkingen op de invoer noodzakelijk zou kunnen maken. Bovendien is het de vraag welke formulering haalbaar is
in het overleg met andere landen.
Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten dat door het
Ministerie van l.Jandbouw in overleg met vertegenwoordigers
van andere departementen thans een document zal worden opgesteld, dat voor presentatie zowel aan de Hinisterraad
als te zijner tijd bij de onderhandelingen gebruikt kan
worden. Met het opstellen van dit stuk zal spoed worden be:
tracht. Rekening zal worden gehouden met de door de ~~~~
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geaccepteerde gedachte van de crmfrontatieprocedure.
Voorts z~l de heer Franke bij de nieuwe formulering re~ening
houden met de su~gesties, die ter vergadering zijn gedaa~
b.v. met betrekking tot concretisering van de do~lst lli~
gen en het bezwaar tegen parlementaire beoordeling.
De heer Linthorst Roman zal in Brussel tijde~s zijn ge9~rek
met de heer Snoy geen medefielingen öoen over het Iiederlandse
standpunt inzake de landbov:vv, aangezien de .:inisterraad
zich hierever nog mOèt uitspreken.
FRANSE PLAN

De h.eer Strengers geeft zl.Jn indruk weer van de reacties
op het Franse Plan in Pa rijs. Het .2lan lijkt onacceptabel
voor de vijf partners en men verwacht dat 1e bespreking=n
heel moeilijk zullen worden. De Fransen zijn van mening
dat de Iu.ro:gesc Comm.issie aan e-Sll compromis zal moeten
werken. Zij hebben tegelijkertijd het vertrouwen dat de
Europese COIIlInissie sterk tegen de -vrijhandelszone eericht
is. Van de Franse leden van de Commissie zou dit wel vast
staan, terwijl de Duitse leden evenmin sympathie veor d€
vrijhandelszone koesteren. De Fransen menen èat de heer
Mansholt teveel door zijn landbouwpolitiek ..::.ebonden zal zijn
en dat eigenlijk alleen de heer Rey voorstander is van de
vrijhandelszone. De eerste reactie van de heer Ockrent
was dat het Franse Plan onacceptabel is, doch de heer Snoy
zag nog wel mogelijkheden tot een compromis. re Zwitsers en
Scandinavi~rs zijn tamelijk zenuwachtig, hetgeen o.a. tot
uitdrukking komt in hun voorstel de verlenging van de LBU
te beperken tot acht maandeno
De heer Hijzen meen t dat de Franse visie op het standplmt
van de I-uropese Commissie i e ts te negatief i8 Iemand als
de he ~r Von der Groeben zi et inderdaad veel Doeilijkheden.
Het is ook lastig dat het begrip vrijhandelsz.one ::0 weinig
in.11oud heeft, \ioch het 1i jkt hGm tE. st erK gefor:nuleerd,
indien men de Commissie als voll l?8.i[,e tegenstandster '7ou
schetseno
~et betrekking tot de te volgen procedur e stelt de
voorzi tte:c da t een Eventueel plan nln 0.0 Europese Commissie
8T'ondig zal moeten "\"Jorden b" kekt;n , a lvor ens het in de vergadering van de Zeventien zal '/'v 0 "",[ den ingediend.
Voorts vlnclt een discl.'..:::l~ie plaats over de vraag of en
op welk moment het Franse Plan naar de Zeventien zal worden
doorgezondeno Vanwege het fei t dat Ce tijc'sfact or een belangrijke rol speelt, is het gewenst niet teveel tijd te
besteden aan een bespreking tussen de ~es . Besloten word t
dat tederland geen initiatief ~al nemen tot onmiddellijke
doorzendin~ naar de Zeventien, doch hi:l'tebcn ook gce~ bezwaar zal makeno Veel zal afhanGen van de Duitse houdlng t
gezien ook de interventie van Minister T.'rhard in de vergadering van januari, waarin deze zei dat in het Parijs van de
Zeventien geen Frans Plan zou mogen bestaan, doch alleën
een plan van de Zes. Dc he er Hijzen wijst er nog op (lat h t
0
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PJan ''!ls pen ond~"Y'hqndcll.n 'J3t'.lk c'jet or _n
en d8t het I!loeilijkc:r zal zl~n r'( .rt'pnser. te'
te
indien een plan ee maal in d~ kring van de Zv r:ntlen

1_n

gebrachto
l,~€ t 'be trc:k~{ing tot deinhou J. van. h ~"':; Franse ?:an
or en e
volgende voorlopige conclu3~ca grtro~ken:
1) Décalage va drll") jaClr in 1e tarJ.efaror -.. uk 1.8 onaa.lvaar1baar vanricgb üe llierui t réS I ter ~r ie "1. 3crluanatie. -- u 13
irreëel ~e verWf.;,c.lten ua t 6.e andere landen, die niet
t
de EEG ·behcJl.'en, di t z1..1.11en o.ccepteren. ::e1:; is !!lcgel1.jk 3.t
de Fransen het Qécalag8-voorst~1 sl~chts hebben oedaan ~
het la-ter als concessie weer te kunnen int!'ekk~m.. p ~ ... ventusle suggestle Jat de tariefafbraak later begint, ~~~h _eleidelijk aan de tariefaîbraak in ~e kFG inhaalt, soet nie
worden ingegaan. Het is onacceptabel dat geen eindte~ ijn
voor de afbr'aak wordt genoemd en slechts een tariefafbrq~k
voor twee etaJpes worllt gedacht.
2) De eis van harmonisatiG der (;oncurrentievoor'!lBarden als
voorwaarde tot de verdere vrijmE:.kin8 is ten ünre·:;hte GG tel
aange zien de ei s van vri jmax.in[; priLlé-1ir is. TeGen harl!.onlsatie op zichzelf ia geen bezwaar, indien zij altha~s niet
verder gaat dan in de EEG. Vol~ens het franse ?lan wor"e_l
echter verschillen in concurrentievoorwa8rd~n en ebrek a~n
evenwicht verondersteld in een veel hogere mate dan door
Nederland voor mogelijk wordt gehouden. Bovendien hou~t het
Franse Plan niet in het oog dat, indien cen..."Ilaal een distorsie
is geconstateerd, men de keuze heeft tussen drie alternatieve oplossingen. Deze drie alternatieven zljn: a) harmonisatieregels in het verdrag, b) sterke ins~ituten, c) ruimere
ontsnappingsclausul~s. Het evem\'lch"G tussen deze drie factoren moet in de vrijhandelszone weI'den bereikt, evenals
het destijds in de EEG werd bereallseerd. Het is niet noodzakelijk dat dit evenwicht in de vrijhandelszone veel anders
ligt dan in de rIG. Het Franse rlan boudt de eis van evenwicht tussen deze drie factoren onvoldoende in het oog, aangezien gevraagd wordt zowel :vergaande harmonisatieregels als
ruime ontsnappingsclausules, terwijl dan bovendien nog de
vrijmaking zelf kwestieus wordt gelllaakt.
Vergaande harmonisatie als voorwaarde tot de overgang
naar de volgende etappe is bovendien ongewenst, omdat de
sterke instituten ontbreken om de nakoming van deze verplichting te constateren.
3) Nederl8nd is tegen de sectorsgewiJze benadering in de v m
van aparte akkoorden, in hEt bijzonder omdat de vrOtS b
staat dJt er niets wordt geregeld, tenzij een dergelijk
akkoord tot stand mocht komen. GeInformeerd moet worden
wat de preciese bedoeling der Frunsen is, wet na~e ten ~n
zien vaü dG verhouding tussen de speciale 'lkkoordE:n En het
algemene kader.
J.
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4)

5)

6)

7)

8)

De heer Strengers wijst erop Qat e neIgen ach en
dat de Franse sectorsgewijze aanpak onschadelljk "OU unnen worden gemaakt, indien hij beperkt zou 'ord n tot e
sectorsgewijze benadering van de origineproblemen.
De voorstellen op institutioneel gebied zljn vaag en te
weinig vergaand. Nederland wenst meerderheldsbeslissln: n,
welke worden voorbereid door een onafhankelijke COIDm1S81e,
analoog aan de Europese Commissie"
Nederland is tegen de Franse visie op de disto~sies tengev 1ge van verschillen in buitentarieven en acht de gevaren
van distorsie veel minder groot. Het Franse alternatlef
voor de origineregels (paragraaf 111, punt 2) is onuiLToerbaar"
Nederland meent dat de overzeese gebiedsdelen bij de vr~j
handelszone moeten worden betrokken en dat de door Frankrijk gesignaleerde bezwaren van een gunstige positie van
een land als Engeland op de markten van derde landen (Gecen:best), zo deze er al zijn, het beste v:orden ondervangen
door associatie dezer landen en gebieden aan de I_G. In ~~+
verband moet ook vastgesteld worden dat de Franse vo rst 1len tot geleidelijke deelname in de preferenties op de lliarK~
van het Gemenebest volstrekt irreëel zijn.
De onder punt 11, bovenaan pagina 5, geponeerde stelling ~at
het nemen van maatregelen, die tegen bepaalde objectieven
ingaan, als een annulering van het verdrag moet worden beschouwd is onaanvaardbaar, omdat dit op de mogelijkheid
van eenzijdige ontbinding van het verdrag neerkomt.
Tegen het door het Franse Plan voorgestane ontwikkelingsmechanisme (pagina 6) voor de onderontwikkelde landen bestaan bezwaren voorzover niet duidelijk is welke financiële
verplichtingen hieruit voortvloeien. Een nadere toelichtinö
moet worden gevraagd op de term lLes Etats associés au
sein de l'Union", aangezien niet duidelijk is of hieronder
ook de Zes vallen.
Met betrekking tot de procedure 1n Brussel wordt besloten
dat vooralsnog door Nederland geen officiële interventies
zullen worden gedaan over de vraag of nu een aparte werkgroep zal worden ingesteld, de vraag wie van de andere ~an
den in deze werkgroep zullen zitten en de kwestie wi hlervan voorzitter zal zijn 9
De Voorzitter wijst nog op het belang van een grotere , ctiviteit in het buitenland om andere landen van het gewlcht
van de vrijhandelszone te overtuigeno l'e n mislukking van de
vrijhandelszone zou ernstige politieke repercussies m t
zich kunnen brengen en zelfs de NAVO in gevaar kunnen brengen. Van belang is vooral dat de Duitsers het been stijf
houden en dat de Engelsen niet te gauw gaan wanhopen. Besloten wordt dat terzake diplomatieke activiteit zal worden
ontwikkeld"
Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking~
's-Gravenhage, 7 maart 1958 ~•

