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Verslag van de vergadering van de Coördinatie Commissie
voor de Integratie en de Vrijhandelszone op 17 maart 1 58

--------------------------------------------------------1.

Resultaten van de laatste ver aderin
mentele ommissieo

van de Inter ouverne-

De heer van Vredenburcb, die de heer van der ~eugel als
voorzitter vervangt, begint met de resultaten van de verl2:adering van de Intergouvernementele COmITiissie van 11 tot 13
maart de revue te laten passeren.
ao De vérgadering besluit dat bet voldoende is indien de
associatie van overzeese gebiedsdelen aan de Vrijbandel~
zene o~)en wordt gehouden door opneming in het Verdrag \-'an
een associatie-clausule, zonder dat de associatie zelve van
bepaalde gebieden in het Verdrag beboeft te worden gerege- •
b. Het Plan Carli voor compensatoire recbten binnen de
Vrijha~delszone zal op Economiscbe Zaken bestudeerd ~Qr
den waarbij tevens rekening zal worden geb ouden met mogelijke verfijningen, die bet voorstel redelijker zouden kunnen maken.
Co Afgewacht zal worden het document over de coördinatie
van de handelspolitiek, dat de Fransen in de werkgroef
van de Zes zullen brengen. De heer Bentinck wijst er op
dat de Fransen i~ de eer ste vergadering van de werkgroep
het presenteren van dit document schenen te willen traineren.
Tegen een dergelijke vertragingspolitiek, die tegen de door
de heer Faure gedane toezeggingen ingaat, zal door Nederland
zowel in Straatsburg als in de werkgroep in Parijs of
Brussel stelling worden genomen.
d~ De grote winst van de vergadering van de Intergouvernementele Commissie is geweest dat de Engelsen zich voor
meerderheidsbeslissingen hebben verklaard, waarbij de meerderheid b.v. 2/3 zou kunnen zijn zonder stemmenweging. De
Pederlandse gedachten gaan in dezelfde richtingo
e o In de volgende vergadering van de Intergouvernementele
Commissie zullen waarschijnlijk de concurrentieregels
aan de orde komen. Het rap p ort van de beer Verloren van
Themaat c1at destijds voor de CGöl~dinatie Commissie ~erd gemaakt, zal, wellicbt in gewijzigde vorm, opnieuw voor de
volgende vergadering aan de led en ~n de Coördinatie
COfiwissie worden verzonden o Intussen zal de heer lverts in
Parijs of eventueel in Brussel informeren welke vorderingen
de groep Le lander voor concurrentieregels heeft t..,emaakt.
'-'
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Instructie voor de werkgroep 'Van de Zes voor de Vrijhandels-zone.
~e Voorzitter wijst er op dat wij tegen de Engelse ~en~8n
ln met het Franse voorstel mee zijn gegaan om assoclatl-of andere belangrijke verdragen ( zoals een vrijh8n(; -ls:::;cl1t:
tussen Canada en Engeland) aan de prea lab ele goedkeu lng
van de instituten van de Vrijhandels20ne te onde_' '_ ) n.
Hiermede .heeft Nederl and aangetoond bereid te zijn

© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2889
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S01492

- 2 •

•

met redelijke Franse standpunt ?n mee te oaan. Zo zou hij
zich ook kunnen voorstellen dat er voor Frankrijk een uitzonderingspositie komt in verband met zijn moeilijkheden
in de papierpulp-industriE.. ne Y r[;adering steIL.t sr ech er
mee in, dat wij in het algemeen voet bij stuk moeten houden
en het doen van concessies moeten uitstellen tot de
Ministersbijeenkomst op 22 april.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Bentinck
volgt een gedachtenwisseling over de wijze, waarop ae ~eder
landse eis van automatisme van de afbraak van tarieven en
kwantitatieve restricties moet worden ge.presenteerd. Volgens
het Nederlandse memorandum voor éle Interim Commissie zou
voor de beslissing over de overgang van de éerste naar de
tweede etap2e in de Vrijhandelszone kunnen worden aangesl -en
bij de beslissing van de organen van de EEG over dezelfde
overgang in de ErG. Bij een dergelijke procedure zou de door
Frankrijk geëiste unanimiteitsbeslissing worden omzeild •
•
De heer Bentinck merkt op dat deze procedure de
mogelijkheid van een differentiatie van het tempo van de
afbraak tussen EEG en Vrijhandelszone niet mag uitsluiten.
Zo moet b.vo vermeden worden dat de overgang van de eerste
naar de tweede etappe in de E:G vertraagd zal worden omdat
aan de voorwaarden voor overgang naar de tweede etappe in
de Vrijhandelszone nog niet voldaan is. Omgekeerd zal, aldus
de Voorzitter, ook een snellere afbraak in de Vrijhandelszone dan in de EEG mogelijk moeten zijn.
De heer Brouwers wijst er nog eens op dat wij niet
te vroeg afstand moeten doen van de eis van automatisme,
mede in verband met de zekerheden, die het bedrijfsleven
vraagto De heer Hijzen heeft de indruk dat de Fransen op
dit punt wel door de knieën zullen gaan.

3.

Landbouw in de Vrijhandelszone
~ede op grond van een gesprek tussen de ministers Zijlstra
en Vondeling wordt overeengekomen dat het concept-voorstel
van Landbouw op de volgende punten zal worden gewijzigd~
a. Het in de conceptregeling van Landbouw opgenomen doeleind
van handhaving van de huidige afzet van àe lidstaten
op elkaars markten zal als verplichting in het Verdrag voor
de Vrijhandelszone moeten worden gèïncorporeerd.
b Q Het naar aanleiding ' van de confrontatie van het landbou 'beleid der landen opgestelde jaarlijkse rapport zal onder
de algemene aandacht worden gebracht. In het voorstel dat aan
de IIhnisterraad wordt ge~daan,. zal niet gesproKen worden ov.er
het overleggen van het r 8pport aan de nationale parlementen.
Uinister Vondeling zal overwegen zijn gedachten hierover
persoonlijk aan de Kinisterraad voor te leggen.
Co De tariefafbraak zal zich niet beper~èn tot 8 jaar, doch
zich uitstrekken over de gehele overgangsperiode onder
vaststelling van een eindtermijn, voor welke de tariev n
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moeten ~1Jn geëli~ineerd. t _inimum-prijzen ter vervanging
van de tarieven zijn onaanvaardbaar. Indien €zen11 e
Gemenebest-belangen de afbraak van tarieven 0: bepaalde
produkten voor Engeland onmogelijk maken, zal een regel1
moeten worden getroffen, waardoor Engeland zo el als de
andere landen slechts verplicht zijn tot tariefafbraa tot
een bepaald niveau (b.v. 20 à 25%) over te gaàno
do De verruiming der kwantitatieve restricties zal volgens
hetzelfde tempo zich voltrekken als voor de ind~stri·le
produkten en dus niet volgens een jaarlijkse verhoging van
slechts '1.0%.
De voorstellen ad a, c en d met bet~ekking to· de
verplichting van handhaving van de huidige afzet en de a=braak van tarieven en kwantitatieve restricties zullen ni e
gehandhaafd worden, indien tijdens het overleg blijkt dat
zij tegenover de Zes niet houdbaar zijn. In dat geval or t
teruggevallen op een tweede linie, welke overeenkomt met
de eerste voorstellen van het Ministerie van Landbouw.
De heer Franke merkt nog op, dat hij in bet bij zond r
bevreesd is, dat een tariefafbraak zonder substitutie d or
minimum-prijzen onha8lbaar is. Anderzijds is de instelliIlJ
van minimum-prijzen, welke niet onder voldoende control~ v~ n
de insti tuten staan, een groter kwaad dan de handbaving va __
tarieven. Bedacht moet worden, dat tot nog toe alleen Itali ë
in de Zes zich tegen de minimum-prijzen h~eft verzet.
De heren Brouwers en Bentinck zijn minder bezorsd
voor de aandrang op minimum-prijzen. De heer Brouwers ~erkt
op, dat de harmonisatie van de landbouwpolitiek in de Vrijhandelszone niet zozeer behoeft af te wijken van die in de
E.EoG o De heer Bentinck wijst er nog op, dat niet te zeer
de gedachte op de voorgrond moet worden geplaatst van een
terugval op minder ver gaande voorstellen, aangezien bij
anders als onderhandelaar met een lekke boot zee zou kiezen.
In het concept-voorstel van Landbouw zullen voorts
nog de volgende wijzigingen worden aangebracht:
a o De toelichting zal worden herschreven, zodat zij geen
aanstoot kan geven aan lezers van andere landen .
•
b. De paragraaf over de globalisatie der contingenten zal
voorzichtiger worden gesteld. Evenals in de :es zullen
ook in de Zeventien de contingenten ge610baliseerd orden.
Co Met betrekking tot de instituten zal worden gesteld, dat
deze zo sterk mogelijk zullen moeten zijn en dat mee:derheidsbeslissingen noodzake~ijk zijn. Er zal echter n~ e t.
worden ingegaan op de-vraag of de Zes kunnen worden overstemd.
Het document van Landbouw zal binnen enkele dagen
gereed worden gemaakt voor de Ministerraad. Vertegenwoordig er
van de BEB en van Buitenlandse Zaken zullen bijstand ve~le
nen bij de laatste redactie van dit stuk.

- 4 -

•

Le heer Franke zal op VlO nsdag 19 maart rr.et de
Belgen, die dan toch bij heffi op bezoek zijn, t en ~nf
eel
gesprek voeren over het voorlopige ~-ederlan d se standpunt
met betrekking tot de landbouw. HiErbij zull en de her_n
Bentinck en Everts aanwezig zijno

40

Enkele problemen in de Zes.
Aan de Raad van l.1inisters van de E. ~ o"'. ir Straatsburg wordt een ..:emorandum van de Zes aangeboden, bestern.d
voor de -regeringen der Latijns-Amerikaanse Staten. De uaragrafen 7 en 9 van dit ontwerp behandelen mede de finanêiël
verhoudinb tot de Zuid-Amerikaanse landene ~e heer van
1 ennep '{dj st er op, dat de betreffende passages welis aar
voorzichtig zijn gesteld, doch dat zijns inziens met n ë
meer zorg iedere sugg estie moet worden vermeden als zou
er van de zijde van de Zes bereidheid bestaan tot de inst elling van fondsen voor deze landeno De heer van der Beugel
zal in overeenkomsti g e zin interveniëren in Straatsbur
De heer Vonk wenst graag ingelicht te worden over
de gang van zaken met betrekking tot de samenstelling van
het Econonisch en Sociaal Comité van de E.EoG o De heer
Hutten geeft een korte toelichting op de wijze, waarop "it
probleem in Brussel is voorbereid. Op verzoek van de '89kundigen heeft men daarbij een zekere vertrouwelijkheid ~n
acht genomen ter vermijding van te grote pressie van buiten
op de samenstelling van het Comité. Nederland is in beginsel
voorstander van de benoeming van plaatsvervangers voor het
Comité en zal in Straatsburg verhinderen, dat een daaraan
tegengestelde beslissing zal worden genomen.
De heer Vonk verzoekt voorts, dat zijn Eïnisterie
op ruimere schaal bij de verspreiding van documenten zal
worden betrokken en met name tijdig de agenda's van de vergaderingen van de permanente vertegenwoordigers en van de
Raden van i,:inisters van de Europese y-emeenschappen ::al ont~
vangen, teneinde waar nodig, aan het vooroverleg te kunnen
deelnemen.
De heer Fock deelt mede,' dat de onderhandelingen,
die binnenkort door Euratom met de Amerikanen ::;ullen worden
gevoerd, zullen blijven binnen het kaàer van het Verdrag
en der~alve niet betrekking zullen h e bben o~ de rechtstreekse
aankoop van energie-reactoren door ' uratom . .0e ze a a nkoo~ zal
te zijner tij d de sgewenst dpor de bet~eff G nd ~ cl ctricit e i t smaa tscha p pi j en GC sc iliedep.

