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Foto-Btz. 165971
Vprsla o van de ~erbaderinb van de Coördinati
voor de Intebratie en 6e Vrijhan~el8zone
?
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10 Plan van de Eurcpese

GO~~i9sie

Er zeI een concept-nota V00r de Iinict~rr_~
or e
emaakt, die in de verLaderin~ v-u de Cc:r-in tie Cc -18 ie
van 8 april zal 'norde ... bes. roken en v::rvolt,en in - e i~
nis terraad van 11 april Z"11 '..orden G .br 3..::!ht
€!
rl nd
zal op deze basis op 15 april en op 21 en ~2 april 1 ~e
Ministersbijeenkomsten van de L'S, unnon interv~ni~reno
In de nota zal ool~, waar n00ig, 7ijue.l.ings r:\an het r:m-e
Plan kunnen worden gerefereer~'.
2~

Reis

na~r Ro~eo

3 april een

be~-e~ -~
Rome bren5en o~ aldaar over de Vrijhandels70ne van [6 E~_
ten te V"iqselen. Er za.l voor herr. een noti tie' 'or,-,-€!. oe
~
over het Plan Car~ia

TIe heer Van uer BEugel zal op 2 en

30 Agenda van de Commissie I2udlinÇ?,.
a. PI::tn Carli
Nederlan~

zal toa.va het Plan Carli voorlopig geen o~
wij2'enC stanaplL'1t innenenv Af~e"'acht zal ;;orden .lt de
conclusies Vdn de Steerinb Boarc zullen zijn" el 7ullen '-dj er n8ar moeten streven, dat (it PI~n, ds.t n.:.e . . .
alleen op ~ijn eccnoI"llsche doch ool\: op zi~n peli tle're
meri tes moet "lorden beke~{en, zal wcrsen ontdasn -"an zi~n
kwalijke elementeno
be Concurrentieregelso
De heer Verloren vsn Thef'1pst licr.t toe ::-ijn notitie V2r
het voorstel van de i'Ïerlc o rcep I":sl.3.nder :.n:a:e c ncurrentie-regelso Tij.:iens eE:n korte gedachten'visseling w rè.en
de volgen0e voorlopige conclusies getrckkeno
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Over~ro~en moet worden of

"ter~ere regelA nodi~ zijn

met het oog op de eventueel z"'akkere inl:lti tuten in
de Vrijhan(elqzone o
In het oOb ~oet worden ;ehou~en dat het ver,oedelijk
moeil ijk zal ij n de Noren te t ver,) er[8e..nde cO:1.pro-miesen te krijceno
Er zal naar moeten worden gestreefd dat ie regels in
EEG en VrijhandeI8?,one hetzelfde effect '7.ullen he(l.ben, opdat niet kunst11l8 tige vc·stigingsvlordelen werden gecreëerd, hetrij binnen, het~ij buiten de EEGo
Er is reden om è.e D'ü teers te steunen in het r:in. er-heidsvoorstel ~at ~"ij tesa~cn ~et (e Noren ~pdcn
tot een nadere ui twerlcin~ in h2t vsr" r.3 v311..ie punten, waaro~ tijdenp ,e e8r~te et8r~e uitvoeringRregels moet8n vorden o,lt~crpenu
"lij 4.u11en ons bij een oDè.erwerp 3.1R h:::t on er i.avi~·e
~ovePL moge1ij~ moeten 99npaseen bij htt et ld~unt
v-n. de I~urol'eqe COTnrris de (,'p,lat een cf i j "in _ Y , lE't
sten.runt van de CommiA~io tot het -tril.t nl
? ·e1 i ,pr ,~ ;."' û r l:' t b e 1~ c r kt q
~
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Besloten wor~t d~t het ~roblce~ !er concurre~tleregels
nog eens aan de SER-Commi821ie ze.l .. orden vo r :.. d
c. Landbouw"
Aan ue hand van een toeli~bting v?n oe heer Pr~n~e
ae
besl,re:cine,en over de lanfbcu'v in de V1erke.,roE.':- v=:.n de Zes
worden de volgende conclusies ~etrokke~.
10 Er bestaat een tegenstellin~ tussen de Bel~:n en ~r~n
sen en~rzijds9 die o~ een gecoördineerde landb-u~oli
tiek vraLen en de ~ndere landeu 1 die ::-,c~r cc ne 'rJ.k ~i ~ ~
len leLgen op de autono~ie van de national~ l~~dbcu
politiek an derhalve mat een con~rontatie genoegen ne:!leD.,
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Besloten \:lordt d.at Nederla:1d in een fOrr.1ulerir.g zal t:estelllDen volgens ',velke een confront2.t~ e Vé..n de 12-.'lé:bo-J.:ipolitiek der landen op den d~ur t~t esn "ccncertatie"
kan leideno
De Dui tsers hebben de neiging zoveel mogelij:: bil-:..teraaI te willen regelen Met name met de lenenD Nederl=_d
zal er op blijven aandringen dat de relatie ven de 12.nden van de Zes met de andere lanè.en V3.n de Gerleensch2.'•
een beme ens c.hapskarakter zal kri j gen-9
TIe Fransen blijven de stelling verdedigen dat een v r
minderinb der handelsbelemmeri~ben slechts kan vol€en
op een co5rdinatie van het landbouwbeleid o Nederland
zal zich blijven verzetten tegen deze gedachte V2~ de
prealabele harmonisatieo
Op het gebied van de tarieven en kwantitatieve restricties is de situatie ondui . elijk omdat verschillenêe le..nden eigen systemen met betrekking tot de afbraak hebben
voorgesteldo Van belanb ie dat Nederland zich zeI blijven verze tten tegen rnini:nID. prij ~-regelin6en, T{{88.rbij
wij door de Italianen en vernoedelijx ook door de 2uro~
pese Commissie besteund zullen wordeno
Onze afwijzing van de minimumprijzen kunnen wij verdedigen met het argwnent, dat in de Vrijhandelszone, in
tegenstelling tot in de E:G p geen gemeenschappelij~
landbouHbeleid tot stand zal ko~en, en dat te ~ini~Qti
prijzen in de Vrijhandelszone bovendien onder onvcldoende controlezulle~ komen te staano
Op het gebied van de aÎbraak der handelsbele~~eringen
zullen wij overiyens bescheiden moeten zijn, aanbezien
wij in eerste in~t8ntie ook slechts een confrontatie
van het landbouwbeleid en geen gemeenschap?elijl~c landbcuwpolitiek bepleiten. De heren Brouwers en Bentinc::
wijzen er echter op dat wel in het oog moet worden behouden dat de confrontatie kan leiden tot gemeenschappelijke 3edrabsregels, die niet veel van de concurrentieregels in de Zes behoeven af te ~ijkenD
Nederland zal moeten blijven streven n8ar ee ., regeling
welke het landbouwbeleid van de Zes in liberqle zin kan
be!nvloeden. Daarom zal ook moeten worden vA9t~ehouden
aan de eis, dat er een verplichtine, in het Verdrqu zal
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worden neeróelegd tot een hand 119.ving van het invGernive~u
- dus ook van dat v::.n de Zes - o.lit de &nèere Ic. den v~n de
Vrijhandelszone.

40 Onderontwikkelde landen o
In departement8al overleb i8 een notitie gemaakt ov~r de on"erontwikkelde landen van de OE=S in de Vrijhanàelszone~ De heer
Grooters merkt op dat Hederland afwijzend moet staan tegenover
financiele steun aan deze landeno Door de Com~issie 70rdt geconcludeerd dat er verschillen6e argu~enten tegen finan~iele
steun pleiten~ Zo zou deze een te Z~g8re last voor de Schatkist
kunnen betekene~1. Bovendien ontbreekt in de VrijhanJelazone de
speciale géneenachaps[,edachte, die de basis heeft gevormd voor
de instelling vall een investeringsbank in de =:Go Alvoren~ ec~
ter een definitief standpunt ~ordt inLanomen zal de ~ini3!er
raad hierover nOb eens moeten ïl!orden '- eraadpleee,d o In . 'erkgrce:r
23 zal de Hederland.se vertebenwoorc;.iber daaroTll in vage terT'1e.=.
zijn bedenkingen kunnen uiten tegen finan~iele steun, doch zich
een definitief standpunt moeten voorbehou~en.
Ten aanzien van de co~rdinatie van de standpunten van de Zes
'vordt besloten dat de vertegenwoordigers van de landen van de
Zes in Werkgroep 23, eventueel te samen met de vertegenroordlger van de ~uropes€ CO~~i88ie, vooroverleg meeten plegen, d c~
dat hieruit niet behoeft voort te vloeien dat de :e8 persé hetzelfde standpunt in ';erKgrOE:p 23 behoeven in te nerneno nel 7'11len de vertegenwoordi~erq van de Zes elkaar sparen bij het naar
voren bren6en V8n hun individuele stanepunto

