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v)~rzitterschap staat van de Directeur-Generaal Europese Samen erkin~
keurt de notulen van de vergaderingén van 11 maart eu 2 juli "1.
goed.

Vervolgens worden de volgende punten besproken:
1. Consequenties van agrarische regelingen in de kleine Vrijhandelsz ne
Het Ministerie van Landbouw heeft een aantekening opgesteld
over de gevolgen van deze regelingen vopr de Nederlandse export.
De volgende punten komen aan de orde:
De heer Bentinck vraagt of de belemmeringen van de export van
geconserveerd vlees wellicht meer een probleem zijn der verwerken e
industrie dan van de Nederlandse veeteelt, aangezien, naar hij meent
te weten, deze export vooral geïmporteerd en hier ingeblikt vlees
betreft.
De heer Le Mair zal dit nagaan.
De heer van Lennep meent dat de nota te gemakkelijk veronderstelt dat teruggang van de export van Nederlandse bacon zal worden
opgevangen door verhoging van de toeslag.
Moet men niet eigenlijk van deze gehele baconexport af, ook
naar het oordeel van de bedrijfsgenoten, gezien de terugloop van de
laatste jaren?
De heer Abeln vraagt zich af of in andere vorm, b.v. door het
afsluiten van longterm contracten, nog preferenties kunnen worden gegeven aan de Denen.
De heer Everts merkt op dat niet duidelijk is hoe te rij~en is
de toezegging der Engelsen aan de Denen dat de hun verleende concessies niet zullen worden aangetast door andere maatregelen, met de' toezeggingen in de pers aan de varkensproducenten dat dreigende prijsverlagingen zullen worden opgevangen door subsidie verhogingen. Als
de laatste toezegging praevaleert behoeft de Nederlandse bacon export
geen nadeel te ondervinden en zal de Deense exporteur een geldelijk
maar niet per se kwantitatief voordeel hebben.
De heer Bentinck vraagt zich vervolgens af of door Nederland
niet stappen moeten worden gedaan om aan een of meer landen van de
kleine Vrijhandelszone te doen weten dat er onzerzijds twijfel bestaat over de wijze waarop en de mate waarin de landbouw in het verdrag schijnt te zullen worden geïncorporeerd, een twijfel met name
ten aanzien van de compatibiliteit met het GATT.
I

De heer Le Mair, die overigens voor dergelijke stapf.en is gepor_
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teerd meent dat wij wel moeten weten of de Zeven het landbou be~e1d
op bilaterale dan wel multilaterale grondslag zullen regelen.
ara
het eventuele bilateralisme moet worden geattaqueerd.
De heer Everts acht het moeilijk thans reeds stapTen te
e~,
zolang wij nog niet weten in hoeverre de landbouw inderdaad op -1~a
terale grondslag in het verdrag zal worden opgenomen en v r e-k e~
centage van de landbouwafzet geen of onvoldoende regelingen w rden
getroffen. De Voorzitter meent dat zodra enigszins mogelijk iets
.
moet worden gedaan. Nederland moet ervoor waken tussen een aantal
stoelen in te vallen. De Voorzitter ziet echter niet precies welke
inhoud zal moeten worden gegeven aan een eventuele demarche waarir:
wij van onze ongerustheid blijk geven wanneer - zoals de heer Be_tin
suggereert - geen protest moet worden ingediend. De heer Bentinck
acht het illJgelijk en noodzakelijk dat zo snel mogelijk stappen worderondernomen, omdat dan nog enige invloed kan worden uitgeoefend.
De heren Kymmell, Strengers en van Lennep vragen zich af of het
juist is de GATT-beginselen sterk te beklemtonen, is het niet zo dat
thans juist de tegenstanders van de vrijhandelszone gaarne met ai_erlei formele GATT-argumenten schermen? Op lange termijn zou hantering
van het GATT-argument taktisch tegen ons kunnen werken. De heer
Kymmell voegt hier nog aan toe dat het de vraag is of wij te zijner
tijd in de vrijhandelszone in staat zullen zijn tot een landbouwregeling te komen die conform de GATT-regels is. De heren Hoogwater en
Bentinck achten het daarentegen gevaarlijk indien Nederland zou gaan
afwijken van de tot nog toe gevolgde lijnen volgens welke aan nakoming van de GATT-verplichtingen veel gewicht moet worden toegekend.
Besloten wordt dat dit punt in kleinere kring nader zal worden
behandeld met als doel voor ogen dat zodra enigszins mogelijk krachtige pogingen zullen worden aangewend om schadelijke en tegelijkertijc verwerpelijke landbouwregelingen van de Zeven te redresseren.
2) Agenda van de Raadszitting van EEG en Euratom op 25 juni a.s.
De heer Maas licht verschillende punten van de agenda van de
raadsvergadering van EEG en Euratom op 25 juni a.s. toe.
Euratom
Ten aanzien van de kwestie van de controle op het vreedzaam gebruik van splijtstoffen bij de uitvoer merkt de heer hutten het volgende op. De Britten en Amerikanen streven naar een uniformering der
nonnen ten aanzien van de controle bij de export, om hierdoor een
kunstmatige bevoordeling van de concurrentiepositie van een der
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- 3 landen te vermijden. Tot nog toe werden blj het overleg tussen de
uranium producerende landen geen concrete resultaten bereikt. De Internationale Atoomorganisatie in Wenen is evenesns blij en steken ~n
de discussies over het systeem van controle. Thans is =uratom geconfronteerd met gevallen van uraniumexport naar India en Japan, 11e 01gens art. 59 van het Euratomverdrag de toestemming van de E~at ~c ~
missie behoeven. De Euratomcommissie is ermede accoord gegaar dat in
deze gevallen een verklaring van het ontvangende land voldoende zal
zijn tel' verzekering van het vreedzaam gebruik. De heer Rutten verwacht hierover geen uitvoerige discussie. In elk geval blijft ede-land in principe geporteerd voor een controlesysteem onder aus 1Clen
van de IAEA.
Euratom en EEG
Op een vraag van de heer K~nell deelt de heer N~as mede dat de
kwestie van het gezantschapsrecht bij de beide gemeenschappen langs de
schriftelijke weg zal worden geregeld.
EEG
Bij de bespreking van de verdeling van de gelden uit het on~ ikkelingsfonds voor de Overzeese Gebiedsdelen komt wellicht de vraag
aan de orde of ook voor Algerijnse projecten gelden zullen worden
uitgetrokken. Bij de onderhandelingen over de EEG heeft de franse vertegenwoordiger een verklaring afgelegd volgens welke Algerije niet
zal behoeven te delen in de fondsen voor de Overzeese Gebiedsdelen.
Inmiddels heeft Frankrijk echter in de vergadering van de Permanente
Vertegenwoordigers aangekondigd dat het, in afwijking van de franse
verklaring destijds, wel van zins is Algerijnse projecten bij de Europese Commissie voor te dragen. De heer 1has zet uiteen dat, indien Nederland bezwaar wil maken tegen steunverlening aan Algerije uit het
fonds, hiervoor in de eerstkomende zitting van de Raad gelegenheid
zal zijn. De heer Kymmell meent dat deze kwestie slechts geëntameerd
kan worden door de Duitsers - die zich over de politieke consequenties
van economische steun aan Algerijnse projecten altijd zorgen hebben
gemaakt - door Frankrijk of door de Europese Commissie.
De heer van Oosten stelt vo or dat Nederland, tijdens de tour
d'horizon, die van de komende werkzaamheden tijdens de raadszitting
zal worden gemaakt, gebruik zal maken aan de heer Hallstein nog eens
te vragen in hoeverre de landbouwbepalingen dan wel de algemene bepalingen prevaleren. Destijds heeft de heer Hallstein hierover reeds een
verklaring afgelegd die een stap in de richting van de nederlandse
visie is, doch een nadere precisering hiervan zou welkom, zijn. Dit
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- 4 zal in de delegatievergadering nader worden besproken.

3) Europese Economische Associatie
De heer Everts geeft een korte toelichting op het vtrslag van
de laatste zitting van het Comité Spécial van de EEG op 9 jul~ Jl.
Tijdens de voorbespreking met de Belgen werd door de heren Snoy en
Forthomme de vraag aan de orde gesteld of het nog wel zin had m~~
vruchteloze discussies in het Speciale Comité door te gaan en of men
niet beter tot de constatering kon komen dat de meningen verdeeld bleven. De heer Everts heeft hier tegenover gesteld dat de voortzetting
van het debat het voordeel had dat enige druk blijft uitgeoefend op
Frankrijk en de Europese Commissie en dat het wellicht mogelijk bli Ok·
de Europese Commissie op den duur meer mee te krijgen. Zou thans een
meerderheids- en minderheidsrapport worde~ opgesteld, dan zou de heer
Rey alles in het werk proberen te stellen naar compromissen te streve
waar geen werkelijke overeenstemming bestaat, compromissen die . bov:ndien in de richting van het oude memorandum van de Europese COmmiSS1€
zullen gaan. Tijdens de vergaderingen van het Speciale Comité bleek
dat inderdaad aan de zijde van de Europese Commissie enige ongerustheid bestaat over het uitblijven van een standpunt van de Zes en een
losweken van de Europese Commissie van het franse standpunt blijkt
ook niet geheel uitgesloten.
De Voorzitter meent dat voorshands weliswaar de juiste taktiek
is gevolgd, doch dat toch in de herfst moet worden bepaald of dit nog
langer zin zal hebben of dat het gesprek in het Speciale Comité moet
worden gestaakt. Inmiddels blijft de vraag of de Europese Commissie
met nieuwe plannen zal komen. Daarbij is de positie van de heer Hallstein van groot belang. Uit gesprekken met de heer Hallstein concludeert de Voorzitter dat diens gedachten voorshands lijken uit te gaan
naar een oplossing op bilaterale grondslag. De heer Bentinck deelt
het scepticisme van de Voorzitter ten aanzien van mogelijkheden de
Fransen spoedig over de streep te trekken, doch hij meent wel dat het
nut heeft om in het kader van het Speciale Comité te blijven insisteren op een doorbreken van Frankrijks zwijgzaamheid. De heer Bentinck
meent dat het niet zo erg is als wij op deze wijze nog enlge tijd
moeten "doormodderen".
De heer Strengers deelt mede dat de heer Clappier in een vluchtig gesprek met de heer Snoy had gesuggereerd dat de Zes zich zouden
kunnen beraden op het nemen van een aantal maatregelen, die niet van
pr~ncipiële strekking
zijn, doch wel de verhouding tot de andere landen van de OEES zouden kunnen verbeteren. •
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- 5 De heer van Lennep waarschuwt ervoor dat dergel~j~e vo rIo 1ge
maatregelen, analoog aan die waartoe op 3 december 1958 werd besloten, passen in de filosofie van FranKrijk en van mensen als LBrjo~1n,
die wel een liberale handelspolitiek aanhangen, maar nlet een llberale politiek in de vorm van een vrijhandelszone. Ook de heer ~entlnck
acht het gevaarlijk indien opnieuw zou worden in~estemd met een ser1E
voorlopige maatregelen, die ten dele wereldwijd zijn en ten dele de
Fransen niet veel pijn doen, terwijl dan op de Eenelux het odium komte rusten van discriminatie op de lage tarieven. De heer Everts meent
dat voorlopige maatregelen alleen aanvaardbaar zijn, indien Zlj een
duidelijk Europees karakter dragen en dat betekent dat \ij dan terug
zouden moeten vallen op het Benelux-memorandum.
De Voorzitter concludeert dat in de eerste dagen van septemb2r
nog eens een gesprek aan de te voeren taktiek moet worden gewijj.
Met betrekking tot de notitie over het door Nederland te voeren
beleid ten aanzien van de Europese Economische Associatie (nr 919-9
dd. 30 juni), welke gedeeltelijk tijdens de vorige vergadering van de
Coördinatiecommissie werd behandeld, wordt nog het volgende besproken:
De vergadering acht het op dit moment nog niet opportuun een discU8sie te voeren over de concessies welke tezijnertijd eventueel kunnen worden gedaan. De notitie is niet bestemd voor de Ministerraad en
moet dua uitsluitend als basis voor de gedachtewisseling worden beschouwd.
Twee problemen zullen tijdens een eventuele vergadering van de Coördinatiecommissie aan de hand van notities nog eens ter sprake worden
gebracht:
a) Instituten. De heer van Lennep zou graag het probleem van de rfsterken instituten in de Europese Economische Associatie aan nader beraad willen onderwerpen. De tegenstanders van de vrijhandelszone concentreren hun bezwaren op de stelling dat sterke vrijhandelszone-instituten een gevaar voor de EEG zullen zijn. Het probleem lijkt van voldoende belang om nader te worden onderzocht. Ook de heer Kymmell bepleit het opstellen van een notitie over de institutionele opzet. Z.i.
zijn er twee uitersten, te weten een zwakke institutionele opzet, die
wij kennen uit de bilaterale associatieverdragen en die de Zeven thans
ook voor schijnen te staan en anderzijds een sterke opzet à la die van
de EEG. Hij vraagt zich nu af of tussenvormen inderdaad wel mogelijk
zijn. Ook de heer Bentinck voelt voor een studie van dit probleem.
Du -=> rbij moeten wij ermee rekening houden dat er wellicht in de hemt
wederom eens een Benelux-document moet komen. Ti jdens de .laa tste
6 -
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zitting van het Speciale Comité is reeds geïndiceerd dat aanvullende
memoranda van de nationale delegaties welkom zullen Zijn. Overigens
meent de heer Bentinck wel dat in een Europese Economische Associatie,
ondanks de afwezigheid van een sterk onafhankelijk lichaam, zoals de
Europese Commissie, meerderheidsregels kunnen worden ingevoerd bij
klachtenprocedures en bij de beoordeling van ontsnappingsmaatregelen.
De heer Vonk vraagt zich nog af of een beoordeling van de institutionele kwesties wel mogelijk is zolang wij niet weten of de associa
tie er een zal zijn tussen twee groepen of multilateraal. r':en zal in
elk geval van deze twee hypotheses moeten uitgaan. De Voorzitter concludeert dat er spoedig een studiegroepje zal worden ing~steld èat het
institutionele probleem nader zal bekijken.
b) Landbouw. De heer Bentinck meent dat ook landbouwregelingen in de
Europese Economische Associatie aan een hernieuwd onderzoek moeten
worden onderworpen. De heer van Oosten deelt mede dat het Ministerie
van Landbouw het thans mogelijk acht op verschillende punten verder
te gaan dan in het EEG-memorandum van juli 1958 is aangegeven. Op de
volgende punten zou verder kunnen worden gegaan:
a) lange termijn
contracten en andere bilaterale
accoorden moeten zo.
.
veel mogelijk worden beperkt en een aflopend karakter hebben en
bovendien onder controle van een gemeenschappelijk orgaan staan. De
Duitsers hielden dit indertijd tegen.
b) door de instelling van de externe convertibiliteit en de aandrang
op non-discriminatie van de zijde van het GATT kan moeilijk worden
volstaan met een standstill van de contingenten. Ten aanzien van de
mogelijkheden tot contingentenverruiming moet derhalve meer souplesse
worden betracht.
c) minimumprijzen worden weliswaar onvermijdelijk geacht doch bij de
instelling en het niveau hiervan moet een sterke controle worden
uitgeoefend.
De heer van Oosten zegt een aantekening over deze materie toe.
4) Associatie van Griekenland aan de EEG (notitie nr 185204 ~)
Naar aanleiding van het Griekse verzoek tot associatie aan de
EEG wijst de heer Strengers op het probleem van de financiële steun
aan landen als ,Griekenland, Turkije en IJsland. Jarenlang vragen deze
landen, zowel in het kader van de OEFS als in dat van de NATO, meer be
grip voor hun situatie. Aan Turkije is nu onlangs op betalingsbalans,
gronden crediet verleend en ten behoeve van Spanje zal in het kader
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- 7 van het Spaanse saneringsprogramma en Spanjes toetreding ~ût oe OE S
eveneens uit het Europese fonds geput worden. De heer Strsngers meent
echter dat dit, politiek gezien, allemaal te langzaam gaat. Hij sug6 e reert daarom, dat jaarlijkse hulp zal worden verleend aan dle landen;
met behulp van dit systeem zouden de andere OE~S-landen lnvloed kunne~
uitoefenen op bet opstellen en uitvoeren va~ jaarlijkse economische
programma's. Op den duur zal dit, meent de heer Strengers, -ederland
minder geld kosten dan de incidentele steun op grond van betalingsbalansmoeilijkheden. Aan een steun verleend· in het kader van de O~ES is
bovendien het voordeel verbonden dat niet alleen de E~G doch ook de
Zeven geld zullen moeten geven.
De heer van Lennep meent dat Nederland afwijzend moet staan tegen de bilaterale associatie van Griekenland aan de EEG. Een douaneunie met een dergelijk land zal immers vanwege het verschillende niveau van ontwikkeling handelsdistorsies teweegbrengen en bovendien OLgerechtvaardigde discriminatie ten nadele van landen als Turkije met
zich brengen. Wij moeten blijven streven naar een multilaterale oplossing tussen de Europese landen, in welke kader een bilaterale regeling
met Griekenland slecht past. De heer van Lennep geeft toe dat hulp
verleend in het kader van de OEES minder slecht past dan in de EEG.
Niettemin ziet hij geen reden om tot financiële steun over te gaan zolang nog geen vrijhandelszone of associatie tussen de zeventien landen
is tot stand gebracht. De financiële steun in het kader van de EEG is
aanvaard omdat in de EEG tegelijkertijd met de bepalingen tot de afbraak der handelsbelemmeringen ook de vrijheid van kapitaal-, diensten·
en arbeidsverkeer is bedongen. Ter vermijding nu van een concentratie
van economische activiteiten in hoog ontwikkelde gebieden moet door
middel van financiële steun een tegenbeweging worden opgeroepen. Finan·
ciële steun om politieke redenen - en dus zonder deze economische achtergrond - is een wereldprobleem dat in het mondiale kader moet worden benaderd. Taktisch is bovendien aan koppeling van financiël~
steun aan de multilaterale associatie het voordeel verbonden dat de
onderontwikkelde landen hierdoor nog belang behouden bij de totstandkoming van deze multilaterale associatie. De heer Strengers is het ee~
dat op politieke gronden hulp moet worden verleend, maar hij meent dat
er naast de wereldwijde politieke problemen ook het strikt Europese
probleem is dat om een specifiek Europese oplossing vraagt. Een koppeling van financiële steun aan de verplichtingen voortvloeiend uit een
vrijhanàiezone houdt het gevaar in van chantage, een gevaar dat wellicht minder groot is indien op jaarlijkse basis en op grond van
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- 8 jaarlijkse progra~TIa's geld wordt gegeven.
De heer Bentinck deelt het bezwaar van de heer van Lenne tegen
een bilaterale associatie. De vraag is echter of de OE S 0: dlt 0 eLt
reeds iets kan doen zolang deze multilaterale aS~Oclatle no ni_ tot
stand is gekomen. Hij voelt ervoor dat aan GriekeLland een 1 lcat e
wordt gegeven dat het, eventueel tezamen met de ander~ onderont l~K€l
de landen, een gesprek zou kunnen entameren in de t.inisterraad va -~ :
OEES, waarbij het dan op sympathie van nederlandse zijde zou Kunr.~n
rekenen. In elk geval wil de heer Bentin~k ervoor waarschuwen dat ge~n
pijnstillende middelen moeten worden toegediend omda~ deze a erech+s
kunnen werken. ~et andere woorden een groep van sterke ffialcontenten
zou taktisch onze positie ten gunste van een multilaterale associa l€
kunnen versterken. Aan de franse neiging om bilateraal met nOvdoplossingen te komen moet niet worden toegegeven.
De heer Kymmell deelt mede dat in de vergadering van de Permanente Vertegenwoordigers een eerste bespreking over dit probleem heeft
plaatsgevonden, waarbij bleek dat de meeste landen in hun reactie op
het Griekse verzoek tussen "ja" en "neen" in zweefden. De andere landen blijken de associatie in elk geval niet te willen afwijzen, terwijl België en Frankrijk zo ver willen gaan om de Europese Commissie
de opdracht te geven een oriënterend gesprek te voeren met de Grieken
analoog aan de procedure die voor Tunis
lS gekozen. Ook de Voorzitter vreest, dat bij andere landen de politieke motieven doorslaggevend zullen zijn om althans een oriënterend gesprek met de Grieken
niet af te wijzen.
De heer van Lennep meent dat wij duidelijk moeten stellen dat de
commissie niet met Griekenland over de bilaterale associatie moet
gaan spreken, omdat wij dan op de verkeerde - bilaterale - weg geraken
De heer Everts suggereert dat wellicht in het kader van de OEfS kan
worden bezien welke tegenprestaties op het gebied van vestigingsrecht,
kapitaalverkeer en liberalisatie moeten worden gevraagd voor een eventuele financiële steun.
De Voorzitter concludeert dat de vergadering van mening is dat
niet moet worden ingegaan op het Griekse verzoek tot bilaterale associatie in verband met de mogelijkheid dat een bilaterale overeenk mst
de door Nederland voorgestane multilaterale benadering zal schaden.
Het probleem van de financiële steun hoort bovendien thuis in de OEES
en blijft voorshands gebonden aan een serie andere economische maatregelen in het kader van een wijder integratie verdrag. Overeen wordt
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gekomen dat de posten in de hoofdsteden van de vijf landen zullen
worden ingelicht over het voorlopige ambtelijke standpunt en dat de
meningen van de regerineen aldaar zunen worden gesondeerd. Tegelijkertijd zal aan de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel worden verzocht voorshands in de vergadering van de Permanente Vertegenwoordigers langs deze lijnen te opereren. Met de belanghebbende ministers
zal contact worden opgenomen en wellich~ kan het onderwerp op vr~jdag
24 juli nog in de Ministerraad worden behandeld.

DGES, 25 juli 1959.

