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over de ver1 ~cring var de Coörlina le ~
en de Vrijll',nàelszone 0V 14 r.1î.'1rt 1960.

0

e

De verga erin,'; 'dordt, bij verhir. ering van inis ~er
de Pous, voorge zeten door Baron v~n Ittersum.
De notulen van J e vergad erineen van 18 en 25 fe ru'1r'
',vorden c oedge'"eurd, nadat de opm er kine van Je heer V nir . or~"'"
Tehonorecrd, dat de CEr\:T geen comité" doch een or""anlsatie 18
(blz. .,., "te alinea van vei.'sla-::; van 1 ö februari).
N::lar a:lnleiding van een desbe tref.::'ende 0 rr:.erl:ing van
de heer Fock wordt besloten dat de notulen in Let vervo~g.....
meer cecomprimeerd zullen worden en slechts de belangrij~ste
conclusies, g edachten en teGenstellingen zullen bevatten.
Behaneleld v-lOrdt de nota inzake de versnellingsvoorstellen van de ~uropese Commissie d.d. 11 ffia'1rt 1960, nr. 38486.
De heer Hartor,h deelt mede dat de eerste reac~ies uit
lIet bedrijfsleven analoog zijn Ran ~eningeri die uit het interdepartementaal overleg zijn ~eresulteerd. ok daar acht men
het V3.n belan...:; zekerÎleid te verkrijgen omtrent de ·20% verlaging op het buitentarie~ en acht Den et noodzakelijr tot
overeenstemming te komen met ue Zeven. :. 'en aanzien van de
20;.' verlaging op het toekomstige buitentarief werden voorlo p 1g
moeilijkheden gesign~leerd voor de hout- en papierindustrie, -e
assemblageindustrie . en de textielindustrie. Voorts ..-:il het bedrijfsleven de landbouw beter in let versnellingsvoorstel incorporeren. De heer Lichtenqupr wenst bovendien dat oo~ het ver~eersbeleid in de vel'snellingsvoorscellen wordt betrocken, maar
concre~e su~gesties zijn tot nog toe nog niet Gedaan.
De Commissie voor Internationale Sociaal-::3conomisc e
Vraazstuk":en van de SER en de werkgroep van het Centraal Orga~n voor de economische betrek~ingen met het buitenland hebben toe{;ezef.;d op korte termijn hun standpunt nader vast te
le-..:;.:::en.
De heer Everts geeft inlichtin Gen omtrent de laatste
ini'orrnaties die over het overleg tussen de Zeven in ienen
zijn ontvangen. De voorstellen van de Zeven gaan uit van een
non-discrüünat oire uitbreiding der interne tariefverlagingen
varl 1 juli van ele ZPTA op voorwaarden van reciprociteit van de
E.G. ?,:en ~leeft dit echter vaag geformule erd zodat interpretaties r.1o.zelij:~ zi jn; bli jkens ondershandse informatie wordt
door somv.ic;e van de Zeven o.m. gedacht aan de constructie
waqrbij de Zeven hun tarieven tegenover alle landen o~ 1 juli
1960 met 20% zullen verla ~en , voorzover deze hierdoor niet
beneden Het niveau van het met 205~ verlaagde toekomstige buitentarief ~:omen te lie~en.
De heer IIoogVJater heeft in Parijs vernomen dat de
Franse administratie in de richtinc; V'1n Het COffimissiev9orstcl
'.'Ier'::t , doch er over den:-rt bepaalde ....;roducten van de 3),~ verla.::;in 0 oJ llet toekomstige buitentarief uit te sluiten (Glijst en landbouwproducten).
li it de hi erna volgende discussie bli j 'ct dat de vert;aJel'ill ~ het eens is dat hGt Commissievoorstel zO'.7el om zijn
interne, ma'.lr vooral om zi jn externe aspecten, voor l,e"erland
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attratief is, mits aan be~8.alde voorvraarden 'ilordt vo::"daan:
a. er moet een oplos~inG worden ~evo~den voor ~et probleem
VA.n de taba!{ en V3.!l de landboU\'I, Wa'1.l'd00r VO')T ezc roducten exportmo,zelij:{hedcn binnen de Zes wOTden gecrêëer •
b. de 20~ verla3inc op het toe~ornsti=e buit9ntaTi9! .. oet
definitief zijn en voor alle producten gelden.
c. van de Zeven moet reciprociteit worden verkregen.
Tactisch is het belangrijk dat wij ons niet door .e~
stellen van deze voorwaarden in een ee~soleerde negatieve
posi tie manoeuvreren. '.7el moeten wi j ons standlJunt vo or de
verepdcrine van de Commissie van "'l:vlintig Il plus"" 0 29 maart
1960 openhouden. Op voorstel van de heer Hoogwater wordt
besloten dat wij binnen de Zes, nadat een regeling is Gevonden voor de tabak en de landbouw, het Commissievoorstel als
discussiebasis voor het gesprek in de Cormnissi-e van "Twintig
"plus""zullen aanvaarden. Onze definitieve goedkeuring kan
echter eerst worden gegeven indien gebleken is dat da Zeven
bereid zijn tegonprestaties te geven voor de externe tarie~
verlaGingen van de Zes. Eerst indien de Zeven tot te~en2resta
ties bereid zijn, zal de mo~olijkheid worden geopend de ~es
bereid te vinden de 20% verlaging op het toekomstige buitentarief te bestendigen.
Een discussie vindt voorts plaats over de vraag wat
moet gebeuren als de Zeven vóór 1 juli 1960 niet -tot een vergelijk wensen te komen. Zullen zij hierop zelfs niet spelen,
eenmaal wetende dat Nederland de versnellinGsvoorstellen vermoedelijk niet zal aanvaarden indien niet tot een vergelijl:
met de Zeven wordt gekomen?
De vergadering is het eens dat, indien vóór 1 juli
1960 geen overeenstemming met de Zeven wordt bereikt, niet
met de versnellingsvoorstellen mag word ep ingestemd en dat
in dat geval overgegaan moet v/orden tot een normale uitvoering
van lIet verdrag. Zulks impliceert overigens niet dat na
1 juli 1960 de pogingen niet moeten worden voortgezet om
alsnog tot een vergelijk met de Zeven te komen.
.
De heer Hooewater acht het overigens niet waarschijnlijk dat de Zeven niet akkoord zullen gaan. Het zou onze
t9.at: zijn de EnGelsen van de voordelen van het Commissievoorstel te overtuigen. Het nadeel immers, voortvloeiend uit de
versnelling van de interne tariefafbrqak en van de vernoging
van de lage buitentarieven zou zicl1, bij normale uitvoering
V'1.n het verdrae, toch doen gevoelen, zij het dan anderhalf
respectievelijk circa één jaar later. Daar staat het voordeel
van de 20~ verlaging op het toekomstige buitentarieÎ en van
eventuele verdere verlaging met 20% van de hoge tarieven op
1 juli 1960 tesenover.
De heer Hartogh wijst er op dat speciaal de externe
maatrecelen Ver 1 juli 1960 voor de Zeven belangrijk zijn.
De verlaging van de hoee tarieven is voor sommiGe landen van
de Zeven een belangrijk voordeel, de verhoging van de lage
tarieven echter voor verschillende l:J.ndcn bepaald een nadeel.
1)e heer Kymmell wijst nog op de }}rincipi~le zijde van
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d kwestie, oo~ voor ue Zeven; door de externe tr.triefver-' aCine en probeert ~e Comr.lissie de pil van de versnelling te
verGUlden, m~ar ln wezen wordt door aanvaarJ.ina- van het
versnellingsvoorstel afsLand cedaan van liet Gtreven na r
non-discrir:ünatie van de Zes en de Zeven, etl", metno e .. ardoor de weg llaar de associatie ',:ordt openeerlou 1en.
:Je Voorzi t-~er constateert dat door Ge thans uitgestippelde beleidslijn het Nederlandse non-discriminatiev orstel
van Straatsburg wordt losgelaten, al zou nierop .a 1 juli
1960, indien geen overecnsternlillg ~ordt berei' t, eventueel
nog kunnen v70rclen terugeekomen .
De heGr Vonk merkt op dat de Staatssecretaris van
Verkeer en ':/aterstaat van oordeel is dClt l'~ederland positief
moet staan tegenover de versnellincsvoorstellen v-;n de Commissie, omdat het zichzelf anders zou isoleren. Het versnellingsvoorstel is 0 _ zichzelf aantre:::::elijk en. wij oenoeven
ons niet bezorGd te maken dat door de versterking van de
Gemeenschap de handelsbetrek_:ingen met de Zeven zullen verslechteren, zolang de Zes maar een liberaal beleid voe~en.
':/i j hebben meer ;rans onze visies in de Zes aanvaard te kri jGen als wij als een loyaal lid van de Zes worden beschouwd
en niet te veel de verhoudingen met de Zeven naar voren
brengen.
De heer Foclt meent dat L.et toch in belang van de
zeescheepvaart is dat verdergaande Qsatrecelen worden getroffen om de verhouding met de Zeven te verbeteren. Besloten
wordt dat de door de heer Vonk uitgesproken visie desbe~enst
door de T,~inister of de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in de L1inisterraad naar voren kan worden gebracht.
Aangezien zij in afwijking van het tot nog toe door het
Kabinet ingenomen standpunt is, is het niet aan de Coördinatie Commissie om hierop verder in te ga~n.
De heer Linthorst Roman adviseert dat met rederlandse
parlementari~rs die zitting hebben in het Europese Assemblee
contact wordt opgenomen voordat de zitting van de Assemblee,
tijdens welke over het versnellingsvoorstel van de Europese
Commissie wordt gesproken, eind maart een aanvang neemt.
Besloten wordt dat in overleg tussen Buitenlandse
Zaken, Economische Zaken en Landbouw een nota zal ,:voruen op~esteld voor de L:inisterraad, waarin de onderhavige nota
nr. 30486 in het kort zal worden verwerkt en waarin tevens
Let dour de Coördinatie Commissie ingenomen standpunt wordt
weergegeven. Interdepartmentaal zal bovendien nog worden bezien VleH:e eisen op landbouwgebied in concreto zullen Y/orden
gesteld.
Besloten wordt dat de kwestie van de instelling van
dc Europese Contactcommissie niet in de lIinisterraad zal
vlorden behandeld.
De heer Kymmell wi..J st op de onqantreld:eli j:;:heid van
de Comuissievoorstellen inzake de Contactcommissie, welke
haar tut een soort verlengstuk van de ~~G maken en lanceert
de gedachte dat de Contactcommissie afwisselend, bijvoorbeeld
eens per halfjaClr, in BrufJsel en, ln Genève bijeen zal komen.
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