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eelt ~ Ede d-t, cr rL~ inte_'de,p-3. rter"entaa1 overlc6 O}J 3.ltiot€li jJ: r-i veuu Aer: .ot lS 0. t..f: "!; _
(ddo 7 januari 1960 No. 2849) VOOi" e in~. E. t - rr . : over de
.\tl."l tische :- conor.1ische l-onfcrentie die Ol 12 en 13 janu ri in
J arijs zr1 ] ,:or6e,l Le' ouden. "et is op dit t.O en"!; 110
n 'uiàelijk in '.ve1ke richtin, de ec1"iCILte. tE:!1 ,':.un~ie v '-:. 11 de .tl nti s che :;-'C0110 ische ''''ol'.:e-rcntie zic11 zulleL ont .ik.. e el •• ~':'en4gevolLe is de inhoud v il de nota wcird c",ncrl"'et !".>e :or 'en el
heeft zij [Jin of meer ('en jou,rn3listiek kr rnktcr e .re er:. 1
belon~.rijkc I roble.!lED sti!::t (1e neer V~n Itters1... ~ de vrr\ b '-:ar
welk l ~nd het voorzitterscl1'I z~l lJe~leden, het prollee v
de verder te vol,. en r rocedure (de evelltuele in st ellin v· n dri
vv i j ZE n), de vraag of het 'lent, 1 deelnemende l'"lnden beper -t mOE
l:llJven en de kwestie of e G':: Gol d&!l niet woet wor en ver"Ge heer Van Ittcrsu.:.
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?ij ,'C.it de situatie

Te Voorzitter wil Dan de discllssic een

'Jo'::

opmer.5:ingen zijnerzij ~s vooraf I'· f,CL c.l'.éH ••
niet rijr voor het beleceel1 van een 'tl~ntische - c ono~ i sche
Conferentie. Te LedQeL ten omtrent (':e inhoud van een oru' r..is t l 8
voor i'lt l ')nt i sche fCÖI10l:lische 'A;::ner!.'!erkin ;achi jnen nog n i et
voldoende :. ,e co n e rct i seerd. Voor r: ederl nd i s è e 1 ,emene ontwikKelint . niet bevrediLend. ~.et de resolut i e cUe wij in
::-itro.··tsbur.:.." hebl'en in --.e "ienl is l~cderl 'nd , ':>fCczien v n de
tncti8ch JLeri \1. s v' n d it voorstel, wc'inig ver ,,-,eLo en. 'Le
voorzitter vr(a~t zie'] "l f of het de Benelux th ms niet aan een
conceltie onthree.;:t over (le wijze vv) roJ.! de int€1'lL tion-le
economische betreKkirl~en in de eerstkomende jar€~ in de vrije
,,'ester~.e ,'I( "eld moeten "vorden ,-~erebeI(1. I~(,ud('n dj bij,Toor GC'} ,
niet lUoeten at st'1. peu VrlIl een beleid dut _8YicI1t is op de tot st ·l.ndkolldn ö o. korte tf rvli jn vnu eel ! '~uroI. es\? ., cOIloLJische
'.seGci, tie el.. zouden ij ons niet 1< eer cr op moeten tocle~'ben
iets l.iet een ,\t L ,llt isch ec:')uoYüisch ovcrl( ~ tE; berC'ikciJ? e
voorzi ttcr 1\€trE-urt }l( t d' t "li("ro ,re I V:l!l BenelnxzijèC' I\) , 1.i. t
voldoende cCJnercte ,-ed , c Lten z ij ü ont ..,rL 1 eld te el"1' .v . r CJ.Ul t lij .. is dat het "'l.an l .,nc'en Als Fr.Qnkrij~: niet nn een visie. terzake onthreeL.:t. T;,:-'8.r ~t:l,- t lÜ ter" 'rr' t
cnove'C dl.t de .1 oei t~
van de Eeue1ux door (le ontwiki{:elin . .-,E'n "<111 êe 1 ~:.,tst\;.., tij e,·tr"
moeilijk is geworden. :.r zal ook '.Jcri.lirnc tijcl 1... :: et \.:! •• wor~'E' ••
gedacht ('n overleG JJ!oeteü 'Norderl Je J 1ce..Jd ,Jl V:Ol' cns eer lIleu'
beleid k r l 'Nor"~(n uit~.,eGtit 1 üld . In lIedcrl'~Ld zo ,LlCI. zich
bijvoorbeeld kunnen toole,_·,.E,j op 1)E.'. tuderitl.,) v 11 de ,.Treint.:'> welKe
~e
WerkZ8.8,t:..hedcn (le Cl~~ ,; in de tockOID:::it zou kunnen vcrrJ..c J t Qn.
voorzitter no r1 iL,t c1e lec1eu uit hun ,.'l:,::c.lfJene visie te t.~even Ol
de door hem ge6i~naleerde problem Qt ie irl verb Ild met ct· lanstwmde \t l ,mt ische Conferentie.
L
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De heer Van Itte r8Wll "'ou de hUidige itu tie iet
optimistischer willen bescho uwen . Hij acht het bijvoorbeeld niet
onmo~elijk d~t oe Nederlandse t ~riefvoor8te len, aie in
traetaburg werden gedaan, enig effect zullen BO teren. Vc15 na de
l~ tste b~richten is men in Londen meer geInteresseerd gerae t
in de Neder13kldse voorRtellen. Daarnaa~t til de heer V n rtt r
wijzen op het grote belang ä.at de Verenig e ",t'3ten th~n
ctief
wenf,en mede te "lOrken. De vo or .... i tter vraat.., t ieh echter af w araan de Verenigde '~' t;:J t.m .~ ullen blijken te willen ede erken.
De heer Fock zou de situatie eveneens iets opti i8tischer willen be_ien. Uiternard zal oor het beleggen v n dene
. t18ntische Conferentie geen brug tussen üe e en de even or en
gesl~gen en z~l het totstandkomen v~n een ~uropese A830ciatie
hierdoor zelfb worä.en verhinderu. Er ~ijn echter ook andere 0 0 8ingen denkbaar. at de dis~ussie in de'e vergaaering betreft-zou
de heer Fock zich op twee vr8Len ·.. illen concentreren. De eer te
betreft de kwe;tie of Nederland het voorzittarsch_p ambiäert n
de tweede of wij accoord kunnen gaan met de inst liing v_n een
Raad Vbn drie of meer wijzen. De heer Pock meent dat lij ons ten
zeer8te moeten ver ~e tten tegen de ged~ htc die in enige hoofdsteden ''1omenteel leeft om een aantal wijzen aan te djzen. In het
verleden is gebleken d~t dit een verkeerde p rocedur ia. De voorzitter constuteert d~t de vinie v a n de heer Fock niet roveel
optimistischer is dan de zijne.
De heer Van ~ennep meent dat in het nieuwe ~niti~tief
tot het bele~gen V cl D een Atluntiqehe ~onfcrent1e een ens ligt
die wij 2oet,n proberen te benutten. Hij i8 het een~ met de heer
Fock dat er een gevaar liet opgesloten in de aanwijzing v ' n een
drietal wijzen. iij kerEn op de,e manier teru,-, tot een vooral
tijuens de oorlo f'~ veel beproefde! rocedure, waarbij ui tvoer1ng
van delen V '3. n het beleid aan de m':1chtigen wordt overgelaten.
Nederland zou een houding moetln bepalen te ~ enover ue nieuwe
gedaant'_~, waarin de T:l-:lchtspoli tiek ",ieh thans kleedt.
De heer ..Jtrengers deel t mede, C.:::>' t volGens :djn inlichtingen äe Amerikanen l-;edecideerà een {:;roep v'..>n drie of vier .rij zen
willen inRtçllen. Voort~ z ou het ~ tate ~eD3 rtmen t er over aenken
de OEE~ in een conRultHtief org8.an te veranc.eren , waarin geen
benluiten worden benolne n, doch waaraan de Verenigde St at en daarom
juiRt wel ullen Jeu. nen deelnemen. Z. i. zou moeten worden vermeden
dyt een consultatief org~an wordt ingesteld aRt tar vervgn ing van
de OEL0 ~ou meeten dienen. Voorts wijst ue heer ~t rengers er op
d3t Nederl:::;.nd, a ls voor,'ittend land, r ijn invloed zou '~unn en uitoef~nen hijvoorbeelJ ten aanzien Veln de te volLen procedure. Over?ogen z.ou kunnen worden de gedachte V'in de aanwij z ing v n enige
wijzen om te buigen in de richting v n ~e instell ing v ~n een
':teer in~ Group. Uit de ge~prekken met de heer V2l~ry i8 de heer
..,tren[',srs gebleken U:.:l t he t Fr&n3e en Amerik8snse .3tandpunt , zij
het om verAcllillenae redenen, dicht bij elkaar libgen. Beide landen
wenRen geen niellwe 0refer~ntiäle z one, dUB ook geen vrijhandels,one.
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- 4 De heer De Vries wijst oP. Let

~rote belang van
mar~tieme klioast van ~

de ~S
voor de zeescheepvaart. Het
eland en
de Scandinavische landen staat nederland nader dan de Bfe r in
de andere landen van de B'-G . J ... aar stao.t tegenover dó.t e erenicde Staten al jarenlang eep hinderlijk zeescheepva rt e10i
hebben gevoerd. Hij zou er derhalve voor willen pleiten dat
Amerika niet te "Goedkoop" in een consultatieve organisatie
mag komen. Vermeden moet worden dat de vorderi~3en die tot no~
toe in de O-~-~S zijn Bemaakt verloren zouden gaan terwijl daar~
voor in de plaats geen nieuwe constructieve bijdragen aan de
samenwerking worden ,:;eleverd.
:)e heer Vonk zou de algemene doeleinden van het nieuwe
initiatief voor een Atlantische Economische Conferentie meer
in de nota voor de Iïnisterraad tot uitdrukking gebracht ~illon zien. De politieke en econorràsche motieven zijn hier nau
vo~veven. In de eerste plaats is er het politiek
geïnspireer e
programma de bijstand aan do·onderontwikkelde lan~cn in andere
delen van de wcrdd te bevorderen. Het tweede äoeleind is het
economisch en poli tieke potenti~el van hot ,'esten te vcrst_r en
tegenover de uitdacing van de communistische landen. Ge-leren
is dat deze doeleinden niet meer in het kader van de O~~· kunne
\-lOrden nagestreefd. Eet is de vraag of het nu niet Llorrelij is
een nieuwe ontmoetingsplaats in het Atlantische kader te cre~ren,
een oraaan da-~ als het ware boven de bestaande organisaties van
O=~I;S, de Zes en de 'Zeven staat. Voor dit orgaan zou de losse
vorm van
consultaties kuP-nen worden gekozen.
J~ heer ~ock meent dat de Amerikanen in dit verkiezingsjaar niet lid zullen kunnen worden van een organisatie ~ie besluiten noemt. Hij wil er echter op \ujzen dat Ameri~anse
deelneming aan een besluitvormend orgaan in beginsel niet uitg~
sloten is getuige Junerika I s participatie in het GJ/'L. on de -jpllO.
~e heer Van Oorschot nijst erop dat }~erika's deelncning
ru he~
G/'.TT aan betekenis verliest door het systeem van waivcrs lUar de
Verenigde Staten het nodige gebruik van ma.ken.
:>e voorzitter concludeert dat voor de Einisterraad een
notitie zal worden gemaakt, eventueel in de vorm ~cm een aanvulling op de bestaande nota van J3u.itenlandse Zaken die van- eo::"
informatieve aal"'d is, waarin met name de volgende gedachten
kunnen worden ontwikkeld :
1) Nederland moot het voorzitterschap niet schuwen, temeer omda-~
hierdoor een zekere invloed zal kunnen worden tutóeoefend.
2) Voorzichtigheid moet worden betracht bij het verzwakken V8...'Yl
bestaande inotellingen. r.:et name de O:-::"S mag niet worden
ondormijnd. Hierbij kan ~a. op het belang voor de zeescheepvaart worden gewezen.
3) Le verhouding van een eventueel te cre~ron nieuwe institutionele opzet tot de bestaande organisaties, met namG cl O~~·~S,
kan in een later stadium worden bozien. :ellicht kan en
nieuwe Atlantische organisatio op den duur krach-tic;er van
opzet worden.
4) "'-Ar bestaan bezwaren tegen de o.anwijzil1g van een aantal onafhankelijke wijzen.
5) Naast de bestudering van de bij Stcn1 aan onderontvdkl~elde
landen welke door andere landen zal worden voor0 9stelü, zal
Nederland als onderwerp het overleg over de relaties tus3 n
de Zes en de Zeven moeton vcrlaneon.

- 5 Op vorzoek van de heer ::E'ock zal nader "lorden gepre'""is erd
waarom wij tegen ûe aanwijzing van onafhankelijke ;"lijzen zijn.
GetwijÎeld moet \·Jcruen of ~cadenische rapporten van onafhankelijke wijzen, wunrVLln een zeker aureool ~u afstralen, een
antwoord op de hui ~ige moeilijkheden zou ceven • . et -Ba
iet,
zoals de heer Van I.ennep zegt, om het :poneren van onafhan l i j _
idee~n, maar om het behartigen van concrete belangen die lil eten
worden Geleend . Eet maximum waarmee v 19cns de heer ~ock kan
worden ingestemd is de instelling van een 8teering Board -aaraan een opdrac:ht ',Jordt gc[::even. VolGens (le heer .rynmell is de
eosentie dat deze groep een concreet ~Jandaat k~ijgto
De voorzitter is het eens dat vlij op dit moment Geen
behoefte hebben aan fraaie academische rapporten en dat het
u~ndaat aan (ton b e:;.)erkte groep derho.l va concreet
cat ~':'j .•
Op verzoek van de hQcr Vonk zal in de nota ook een alinea
aan de politieke achtergronden van het initiatie! tot eeil Atlantische T,cononrischa Conferentie worden Gowi j d.
Op voorstel van ela heer Van Ittersun ',;ordt besloten dat
de heren Hartogh en Kupers de noti tic voor de :ani (r~~Lr-aaC: zullen voorbereiuen.
De voorzitter sluit de discussie af met de opmerking dat
getracht moot worden het overleg mot de Benelux te verbeteren.
In Straatsburg is ,:jobleken dat ~~inis-ter iligny welis mar so:'idair
het Nederlandse voorstel heeft gesteund. maar het was toch
duidelijk dat de 3elgische ï:inister dit niet met vol l a vcrtuiging deed.

-

2. !:.ssociatie von Griekenland aan de ;'-- G.
Bui tenlandse Zaken heef·t een notitie .;emaalrt over ' et
mandaat dat aan de ::uropese Cam issie rlOrdt gcbcven in::3a..:..~ de
onderhandelingen over de Associatie van Griekenland aan de :::-G.
Ter inleiding licht de heer Kymmell enize speciale problemen
uit deze notitie toe.
Allereerst wijst hij op het gevaar dat deze associatie
een precedent vormt. De Turken staan op de aohtergrond te
wachten. Ook allerlei bui ten-::::uropese economisch minder ontwildwlde landen zullen, met dit associatieverdrag als voorbeeld,
trachten voordelen van de """~:G te bedi!l3en. Ten aanzien van "e
financi~le bi j stand meent de heer Kymmell dat aan het s~~and
punt moet worden vastgehouden dat <loze hetzij op r:ml1iilaterale
basis via de bestaande mondiale organisaties moet worden verleend, dan wel via de :0uropes9 investeringsbank.
:~en ander probleem is of de associatie wel de VOl'J.il van een
douane-unie moet hebben. Dit is van belang in v0rband met het
gemeenschappelijk bui tentarief • :;'')0 :c;:uropo se OomniGoie is hi~rin
niet duidelijk, doch laat de mo.~; elijldlCid van een douano-um.e
mot GrieL:enland in elk geval open. }Iet gev8ar hier,ra~ zo~ ~?hter
zijn dat Griekenland, door zijn structuur een protec vion~s l.:lsch
land, medezeggenschap over het buitentarief van de -::-~ ..~a.:.J.
bedingeno ~::enslotte is er het feit dat de Cornmissie in haar
voorstel uitsluitend over een associatie en niet over toetreding spreekt. In het oorspronkelijke Griekse voorstel Hordt
echter gesproken over associatie, die in een ui toindelij:~e
toetreding zou moeten uitmonden . Het lijkt juist dat de Commissie in deze haar mandaat beperkt heeft opgevat, ODelst toe-
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treding va.n Grielccnland tot do ~-:G elech"'s een verre toekomstmo3e1ijkheid is, die bovendien, in verband met het althans tot nu toe eevoerdo protcctionistiscle be eid van
Griekenland, v;e!licht niet ceno aantrekkeliJk is.
De heer I~ae betoogt dat uit het mandaat, dat desti ds
aan de ~uropeee COnk.iesie is verleend, voor~vloeit at en
in beginsel aan een constructie van de douane-unie vustzi •
De structuur van een douane-unie is immers oe basis .aarop
te zijner tijd een toetreding kan worden gevestigd. -ors
in de eindphase zullen de bindin3en tussen de -G en Griekenland hechter worden, waarna de toetreding zich kan voltrekken.
De heer I,=aas is het niet eens met de in de noti tie van Eui +enlandee Zaken Geponeerde stelling dat de losse bindinu die
aanvlLlJ.kelijk \'lordt gekozen tot ernstige moeilijkheden i be+
GATT kan leiden. Voor alles wil hij voorts het probleem van
de associatie van Griel{Qnland als een politiek probleem beschou 'len.
De heer . :elsing vraag zich af of eventuele beslissinöen
over steun aan Griekenland via de Inves "eringsbank ni~'~ door
de Gouverneus van deze Bank moeten worden besproken.
De heer Van JJennep bevestigt dat de .... aad geen zeGgenschap heeft in de beslissin5en omtrent de besteding van de
Gelden van de Investeringsbank.
~en aanzien van de vier door de ::urop&se Commissie GG _
mde
vormen van financiële bijstand merkt de he0r Van Lerulèp het
volecnde op.
1. Op normale voo~vaarden kunnen uiteraard leningen wor en
verstrekt voor produktieve doeleinden, doch voor Grie'~en
land is de voorwaarde hiertoe dat Griekenland van de zwarte
lij st van de vwreldbank wordt afgehaald. Griekenlan is in
gebrekegebl.ven bij de aflossing van oude voor-oorlogse
schulden. Hierover zijn momenteel besprekingen gaande, waarbij Eugene Black als bemiddelaar optreedt. De =urop€se Investeringsbank is het overigens eens met de voorwaarden, die
door de '1'ereldbank zijn gesteld.
2. I'Iet betrekking tot de z.g. "soft loans" - op lange tertlijn
en teeen lage rente - merkt de heer Van Lennep op d t dit
soort leningen weliswaar in het kader van het International
Development Agency is aanvaard, doch dat deze leningen in dat
bestek slechts een aanvullend karrurter hebben. Le heer Van
J,Jennep meent dat er geen aanleiding is om thans "soft loans lt
door de Investeringsbank te doen verstrekken. Dit is overeenkomstig het standpunt dat destijds door Nederland bij de
onderhandelingen over de ~r.G is ingenomen en dat toen door het
voornaamste ontvangende land, Itali~, ook is gedeeld.
3. Ten aanzien van de vorm van hulp die bestaat uit het stimuleren van de uitvoer van priv~-ka.pi-I;o.al naar Griel..:enland,
merkt de heer Van Lcnn~p 0Pt dat allëreerst van Grieke land
moet worden gevraagd zijn grenzen open te stellen voo de
invoàr van kapitaal en de vestigine van buitenlandse in dus+ricën. De voornaamste hinderpaal voor investeringen in Griel:enlcnC heeft tot nu toe bij de Griekse autori tei ten gelegen.
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rmijnen voor ex_ort
crediet merkt de heer Van Lennep op at I':J ·~en aanzien
hiervan gebonden zijn aan de bepalingen van -e ~erner Unico
Deze staan niet toe dat lungere termijnen voor ex ortc niet
aan opeciale landen worden verleend. De hoer V~~ ~Ep C nel deert dat hij het eens is met het in de nota V~
itenlandse
Zaken ingenomen standpunt dat iedere andere hul_ an die, el e
via de Investeri~~sbank wordt verleend, ordt afgelezen. Hieraan voegt hij toe dat hij er niet voor zou voelen dat het
ciale Fonds van de E..:JG voor de geassocieerde gebieden, vo r·
Griekenland ert Turkije zou worden open;esteld. Ook indien er
bedragen zouden overschieten vreest hij dat overdracht t n
gunste van deze -:uropese landen politieke repercussies teeg
zullen brengen.
Tenslotte ze~t de heer Van Lennep het eens te zijn et
de heer Rymmell dat de as~ociatie eerder de vorm van een vr~·
handelszone dan van een douane-unie moet aannemen. Als extra
argument hiervoor noemt hij het fei-;; c.at de EG zich in eigen
vlees zou snijden indien zij op deze wijze zou er{ennen dat
een douane-unie mogelijk is zonder de in het 1 ~'G-verdrag geincorpor~erde additionele voorzieningen, die van de Geneenscha_
meer dan een douane-unie maken.
De heer Brouwers meent dat duidelijk. is dat wij ~een
belang hebben bij uitbreiding van de __~C- met nog meer .rotectionistische partners. Ook indien bij de tecl.bj sche ui ./..·7erking
de structuur van een Vrijhandelszone wordt gekozen, zu_len ':j
met de protectionistische verlanGens van Griekenland, ijv. op
het gebied van tabak, worden goconfronteerd. \;ij kunnen deze
problemen echter niet op zichzelf zien, doch moeten tevens eze
als politieke vraagstul::ken beschouwen.
De heer Van Ittersum stelt de vraaó in hoeverre, in verband met het GATT, het mogelijk is incidentele praktiGche arrangementen te treffen ~aardoor Griekelüand zou kuYtilen worden
bevredigd. De h~er Van Oorschot zegt dat deze arl"'ange enten
altijd non+discriminatoir moeter worden verleend, tenzij de
meer integrale vorm van een douanG-~~ie of vrijhandelszone
wordt gekozen. Daarbij m8rkt hij op dat het G~TT speciaal
douane-unies op het oog heeft tusoen landen met een gelijke
structuur. Is de structuur der landen verschillend dan kan het
handelsverkeer met derde landen worden gedenatureerd.
De heer Van Le::.nep merkt nog op dat het probleeLl van de
financiële bijstand in een algemener kader zou moeten fjorden
bel{eken waarbij met name zou moeten worden onderzocht of de
~;G-landen voldoende draaglcracht hebben om landen als Griekenland en Turki j c na.ar behoeven t\") s te~en.
De voorzitter heeft zeer vdel 'u '~J, ~rip voor de door de aanwezigen opgeworpen problemen. Eij wi jst er echter op dat indie~
hun desiderata zouden worden vervuld, or in het Geh-el geen regelin~ zou komen. Om politieke redenen s al er echter
eer moete
geschieden en er zál in feite ook meer Goschieden ~a -t oor formele en materiële bezwaren hierto ~ en ook mogen , . or den aangevoeru.
De ervarin[; met de ondorhandelil'lGen over de G-li ~ 3-~ heeft hem
geleerd dat beslissinsen (bijv. over steun aan dç 0t werkloosheid bedreigde arbeiders van de zwavelmi ~i nen op Sicilië) op een
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bepaald ogenblik op politieke gronden ~orden enomen, onë
de formele bezwaren die hierte3cn kunnen Vlorden aangevoerd •
."el is hij het eens dat regelingen zo veel mogelijk via de bestaande organen moeten worden getroffen en dat de schade tot
een minimum moet worden beperkt.
De heer Van Lennep wijst er, ter vermijding van
sverstand, op dat hij een zelfde standpunt is -oegedaan. r zal
positief moeten worden gereageerd op stemt via de ~nvesterin sbank. De hulpverlening zal echter niet mogen \lOrden gebonden
aan de associatie. Voorts wijst hij erop dat de L~opeee COIilnlissie het eens is dat slechts aanbevelingen kur~en worden uedaan
aan de gouverneurs van de Investeringsbank en dat de :-aa r van
~inistors terzake geen beslissingsbevoeBheden heeft.
1)e heer Kymmell die het eens is met de voorzi -",ter, 'at
Nederland niet te negatief tegenover dit probleem n IWt staan,
vraawt zich echter af wat de-Uedcrlan se delegatie i
0 ereto
als st~dpunt moet innemen, metname ten aanzien van het _u_pverleningsaspect. Hij concludeert dat ~edcrland zal vcorotellen dat de Investeringsbank de mogelijkheden van lenincen op
lange termijn zal bestuderen. Voorto kan worden gesteld dat
Nederland de eventuele steun bij voorkeur zou willen vcz-Ienen
in het kader van de ~Parij se organen. Anderzi j ds lijkt kapitaalversterking via de InvesteriIl(;sbank voorshands voldoende.
Ten aanzien van de stimulering van de export van kapitaa: kan
worden opgemerkt dat in de eerste plaats maatregelen van de
Griekse autori tei ten 1llOrden ver7-18cht.
De heer Abeln merkt noa op dat geen concessies op het ebied van ·tabak moeten worden gedaan. Het ad valorem-JGariaf van
30Î~ is reeds bui tens=~orig hoog, doeh de door de Commisoie voorgestelde toevoeging van een specifiek recht zou de positie van
de Nederlandse tabaksindustrie geheel onmogelijk maken.
Raadsvergadering van de BPG.
De heer \velsing deelt mede dat de eerstvolgende Raaclsverg::.tdering van de i·;l;G vermoedeliJk zal worden ui tgestel ~ tot
begin februari. Besloten wordt dat de heer '"elsing zal trs.chten
de verg~dering van de Raad, overeenkomstie het reglement. te
verplaatsen naar de eerste dinsdag van de volgende maullu.
-r:VA in het GATT.

De landen van het Gl'.TT zijn ui tgonodigd v66r 31 jan L3ri
a. s. vragen te stellen over de T'1.,1ropese Vrijhandelsasûociatie.
Het standFunt terzake zal worden voorbereid in de I.R.B.::? en
vervolgens in de '.ierkGroep van de handelspoli tieke desktUldigen
van de T'-G.
Ha een korte gedaehtenwisseling tUGson de voorzitter en ûe heer
Van Oorschot wordt besloten dat de vragen Zl'~B worden gast l~
in een zakelijke en vriendelijke sfoer, zonder dépit ten anzien van }-:'VA.
.
Verhouding vakbonden tot de ins-tellint~~en van de --""-'G.
I:e voorzi tter zal gaarne hierop in een volgende vergadering willen "terugkomen.

