Foto-Btz. 201769

I

;

Verslag van de vergauering van de Coördinatie Commissie voor
de Integratie en de Vrijhandelszone op 6 juli 1960.
1. Goedkeuring van de notulen.

Het verslag van de vergadering van 7 juni

wo~dt

goed-

gekeurd.
2. Associatiefilosofie van de EEG, met betrekking tot de Afrikaanse
landen.
De heer K~ell deelt mede dat spoedshalve een nota over
de associatiefilo~ie van de EEG met betrekking tot de Afri'{aanse landen en gebieden rechtstreeks naar de l1inisterraad is gezonden. Het probleem is accuut geworden door het verzoek dat het
thans onafhankelijke Togo heeft ingediend tot continuering van
de associatie. Juridisch heeft Togo niet het recht op een automatische continuering van de associatieregeling. Niettemin zijn
Frankrijk en de Europese Commissie van ~ening dat de associatie
zonder onderhandelen moet worden voortgezet. Naar de mening van
de heer Kymmell zou de associatieregeling inderdaad voorshands
kunnen worden gecontinueerd, zij het op .voorlo~ige basis van
bijvoorbeeld één jaar. Daarna zullen echter onderhandelin&en
moeten worden geopend, waarbij de positie van de AfDkaanse
landen in het algemeen en ook misschien van onderontwï-kelde
landen daarbuiten in ogenschouw moeten worden genomen.
De heer van Lennep is het ermee eens dat de onafhankelij~
wordende landen geen recht hebben op een associatieregeling, evenmin als op financiële steun. Hij zou wel bereid zijn tot een voorlopige regeling tot het eind van de 5-jarigé periode, waarvoor de
toepassingsovereenkomst geldt. Daarna zal de situatie in Afrika
echter in haar geheel opnieuw moeten worden bezien. Hij herinnert
in dit verband er aan dat de heer Rey nog onlangs, in het kader
van de onderhandelingen over de associatie van Griekenland, heeft
gesteld dat de EEG, afgezien van de bestaande associaties met
afhankelijke gebieden, in wezen alleen verplicht is tot het aangqan van associaties met Europese landen.
De heer Rutten schetst de situatie in 3russel. In het al• gemeen is men het eens dat de Zes een verantwoordelijkheid dra;en
ten op~hte van de voormalige afhankelijke gebieden en dat een
associatie, indien de betreffende landen deze op prijs stellen,
niet kan worden afgewezen. Men is wel bereid tot een voorlopige
regeling in de veronderstelling dat hieruit later een definitieve
regeling zal resulteren. Men ziet in dat er naar een non-discriminatie ten aanzien van de Afrikaanse landen moet worden gestreefd,
maar acht dit een objectief voor de langere termijn, dat trouwens
ook op Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen van toe~assing
zou moeten zijn.
De heer Fock acht de politieke gevaren van een referentiële
regeling met thans onafhankelijk wordende landen zeer groot. Afgezien van de Belgische Congo hebben deze landen immers politiek en
~conom~sch weinig te betekenen, in vercelijking met de andere landen
ln Afrlka en de onderontwik\:elde landen daarbuiten.
-
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De heer de Vries is het eens met de heer Fock. Hij .ijst
er voorts op dat men van ouds reeds in rederskringen geporteerd
is voor non-discriminatoire regelingen. De heer Frrulke sluit zich
aan bij de heer Fock en de heer van Lennep. Hij zou, evenals de
heer van Lennep, voor een compromis voelen, waardoor een voorlopige regeling sans préjudice tot het einde van de 5-jarige
periode van de toepassingsovereenkomst wordt getroffen.
De heer van Oorschot wijst er op dat wij de associatieregeling met de afhankelijke gebieden als vrijhandelszone in net
GATT presenteren. Zouden wij ook het handelspolitieke deel van
de associatieovereenkomst met de onafhankelijk wordende landen
tot de 5-jarige periode willen beperken, dan zou aan Ilet GATT
wel duidelijk moeten worden gemaakt dat de voordelen die aan
landen als Togo worden toegekend in dat geval aan het eind van
die periode non-discriminatoir aan andere landen zullen worden
doorgegeven.
De Voorzitter ziet in dat discriminatoire regelinien in
Afrika moeten worden vermeden, maar hij vraagt zich af of dit
niet etappe-gewijs kan geschieden. Voorts wijst hij op het politie:e
belang dat de landen, die reeds aan de Gemeenschap waren geoonden,
thans niet worden afgestoten. De Sovjet Unie heeft nu eenmaal
interesse in deze gebieden. De Voorzitter concludeert dat de
Ministerraad over deze problematiek aan de hand van de nota en
de hier gemaakte opmerkingen een besluit moet nemen.

3. Landbouwvoorstellen van de Europese

~ommissie.

De werkgroep van de Coördinatie Commissie heeft een
concept-nota voor de Ministerraad voorbereid over de voorstellen
van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijke landbouwpolitiek.
De Voorzitter zou het Nederlandse standpunt als volgt
willen samenvatten: De prijzen van landbouwprodukten zullen zo laag
mogelijk moeten worden vastgesteld. Er zullen zo groot mogelijke
waarborgen voor verruiming van de landbouwafzet moeten worden geschapen. Nederland zal zich moeten verzetten tegen een financiering
van de achterlijke Duitse landbouw. De Voorzitter meent dat wij
• over deze beleidsaspecten meer zekerheid moeten hebben alvorens
wij ons met het door de Commissie vastgestelde instrumentarium
zouden ~nnen verenigen.
De heer Franke onderschrijft dat Nederland naar het laagste
prijspeil zal moeten streven. Hij erkent voorts dat de passage
in de nota betreffende het structuurfonds enigszins vaag is. In de
werkgroep is de opvatting naar voren gekomen dat het fonds wellicht als een instrument kan worden gehanteerd om de prijzen te
drukken. Een ander deel van de werkgroep was echter van mening
dat door Nederland op nationale schaal al veel voor structuurverbetering was uitgegeven en dat het niet billijk is indien
Nederland nu ook nog eens een bijdrage aan de structuurverbetering
in een land als Duitsland zou moeten leveren. De heer Franlce wijst
er verder op dat het Europese Parlement, het Economisch Sociaal
Comité, de SER en het Landbouwschap zich v66r de oprichting van
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een structuurfonds hebben uitgesproken.
De heer van Lennep meent dat in de nota scherper moet
vlorden geformuleerd dat het pri jsbeleid van de Ge:::eenschap 0... et
laagst mogelijke niveau moet worden gericnt. Voorts meent de ee
van Lelmep dat de kwestie van een structuurfonds van vo· doerJ.de
gewicht is om in de aanbiedingsbrief te worden gesignaleerd.
Hij zou overigens de vorming van een structuurfonds ten stelli 6 ste
willen afwij zen. Het reeds bestaande sociale fonds zou 00.- vo r
de wederaanpassing in de landbouw kunnen dienen. Indien de Euro eee
Commissie de beschikking over een nieuw fonds zou :(ri jgen be oeven
hier noe geen prijsverlagingen uit voort te vloeien. Naar aanleidiLg
van een opmerking van de Voorzi tter stelt de heer van Lel . . ep dat
het fonds van de EGKS geen precedent vormt, omdat dit fonds door
nationale industrie~n wordt gevoed.
De heer Brouwers, die er overigens op wijst dat et sociale
fonds voor de wederaanpassing en niet zo zeer voor de verhoging
van de produktiviteit is bestemd, onderschri~ft het stand unt d9.ï;
Nederland bepaald tegen de vorming van een nieuw fonds stelli:r:g
zal moeten nemen.
De heer Fock vraagt zich af of niet meer garanties :""-unr.1.en
worden bedongen omtrent de hantering van het instrumentarium dat
thans door de Commissie wordt voorgesteld.
De heren Franke en LeMair wijzen er op dat let niet voldoende is indien de Commissie zich uitspreekt over de algenene
principes volgens \velke net instrumentarium noet worden gehanteerd.
Willen wij meer zekerheid hebben over de wijze waarop de middelen
in de toekomst worden gebruikt, dan zou veel moeten worden uitgewerkt van wat nu nog vaag is. Het is de vraag hoever men in dit
stadium reeds tot preciseringen kan komen. Anderzijds is het moeilijk een instrumentarium op zichzelf te weigeren dat thans reeds
in vele landen - ook in ons eigen land - op nationale schaal
wordt toegepast.
De Voorzitter vraagt zich af of ook geen andere interventiemethoden, die op zichzelf meer zekerheid bieden, kunnen
• worden voorgesteld. Hi j den:ct bijvoorbeeld aan het systeem van toeslagen op de landbouwinkomens • Dit dure systeem prik:·::el t de landen tot sanering. De heer Franke erkent dat een dergelijk voorstel
in de aanvang kan worden gedaan, maar hij wijst er op dat reeds
bekend is dat de andere vijf landen dit systeem afwijzen.
De heer Brouwers meent dat in de nota een te scherp
onderscheid is gemaakt tussen het instrumentarium en de wijze
waarop dit gebruikt kan worden. Het instrumentarium zegt imners
zelf reeds iets over het gebruik ervan. De heer Brouwers vraagt
zich af of geen voorstellen kunnen worden gedaan tot verbetering
van dit instrumentarium. Hij suggereert bijvoorbeeld dat de landbouwers boven een bepaald niveau het marktrisico zelf moeten drager:.
V?or de veredelingsprodukten zou hij een systeem van heffingen . .
wJ.llen voorstellen waarvan het niveau zich beperkt tot het verscl1J.l
in grondstoffenprijzen. Voorts zou hij voor de overgangsperiode
een voorkeur voor het heffingensysteem boven het stelsel van
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- 4 minimumprijzen hebben. Voor de groente- en fruit sector zou hij
bovendien de voorkeur willen geven aan het instellen var; kwali "tei tsnormen boven dat van minimumprijzen. In net algemeen zou de heer
Brouwers willen pleiten dat instrumenten en systemen slechts ~_
nen worden aanvaard indien deze economisch gemotiveerd zijn.
Overeen wordt gekomen dat de heer Fran~e aan de hand van
de gemaakte opmerkingen enige wijzigingen zal aanbrengen in de
onderhavige nota, die, na tussentijds interdeparteuentaal overle~
vervolgens naar de Ministerraad zal worden gezonden (zie nota
0
DIE - 100663 d.d. 11 juli 1960).
4. Reorganisatie van de OEES.
Een korte notitie is opgesteld, waarin de situatie bij
de onderhandelingen over de reorganisatie van de OE3E is geschetst (nr. 97 370 d.d. 5 juli 1960).

-Iniet

De heer Kupers signaleert ter toelichting twee problemen.
In de eerste plaats is men het in Parijs nog niet eens geworden
over de vraag in hoeverre de procedureregels met betrek~ing tot
de handel in de nieuwe organisatie zullen worden overgenomen.
In de tweede plaats is er een probleem gerezen met betrel~ing tot
de goedkeuring van de acts bij de ratificatie. De Amerikaanse
vertegenwoordiger heeft namelijk onlangs gesteld dat het Amerikaanse
Congres het recht moet hebben bij de ratificatie van de conventie
bepaalde acts, waarover de 20 landen het intussen eens zijn geç~rden,
niet te onderschrijven of zelfs te veto-en. Hoewel de Amerikaaanse
gedelegeerde de kans op een dergelijke actie van het Congres gering
achtte, wilde hij ~e voorziening toch opnemen, ter vermijding
van het gevaar dat door de afkeuring van een bepaalde act de gehele
conventieLzou kunnen worden geratificeerd.
.
De heren van Lennep, de Vries, Franke en Plate menen dat
Nederland er naar zal moeten streven de procedureregels van de oude
organisatie in de nieuwe organisatie over te nemen, althans met
betrekking tot de standstill verplichting. IvIet betrekking tot het
tweede door de heer Kupers gesignaleerde probleem wordt het voorstel
van de heer Kupers aanvaard, dat in elk geval een veto van het
Amerikaanse Congres op bepaalde acts moet worden vermeden. De be-treffende acts moeten, bij onthouding van de V.S., in elk geval
voor de overige landen blijven gelden.

5. Raadsagenda van de EEG van 19 en 20 juli.

-Associatie
- - - - - van
- - Griekenland.
- - - - - De heer van Lennep deelt mede dat de heer Rey een bezoek
heeft gebracht aan Minister Zijlstra. Daarbij heeft hij het voorstel
naar voren gebracht dat Griekenlandvan de EEG $ 150 mln. zou ontvangen, verdeeld over een periode van 5 jaar, waarvan $ 100 mln.
voor infrastructuur en $ 50 mln. voor andere doeleinden. Het bedrag van $ 100 mln. zou tegen een lage rente met rentesubsidi~ring
door de leden-landen moeten worden , uitgeleend. $ 50 mln. zou ~e?ht
streeks door de Investeringsbank kunnen worden gefou.rneerd. Wl l.nlster
Zijlstra heeft hierop geantwoord dat Nederland op principiële
gronden het systeem van rentesubsidiëring afwijst. De heer Rey
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- 5 liet nog weten dat Staatssecretaris I.~üller - Armack hem ad L':edegedeeld dat deze ermede acooord ging dat $ 100 mln. zou 70rden
geleend zonder dat door Griekenland een regeling zou zijn getr fien
voor de delging der oude schulden; $ 50 mln. zou echter conditioneel worden verstrekt. I:inister.Zijlstra heeft raar aanleiding
hiervan opgemerkt dat volgens het l~ederlandse standpunt al_e
hulp aan Griekenland slechts kan worden verstrekt als een regelirog
voor de oude schulden wordt ge",;;roffen. De indruk bestond dat de
heer Rey na het gesprek iets meer begrip had voor het lederlandse
standpunt.
2o~j~n2t~uE-yr~a~s!u~k~~._

De heer van Lermep wijst op het belang van let rap.f)ort
over de migratie in verband met de conjunctuursituatie. Aanvaarding van dit rapport zou niet alleen van de conjunctuurpolitieke
gezichtshoek uit, doch ook voor ons sociale beleid, consequen~ies
hebben. Het Ministerie van Sociale Zaken zal hierop geattendeerd
worden.

De eerstvolgende vergadering van de Coördinatie Comuissie
zal plaatsvinden op 3 augustus a.s., aanvang 14.30 uur •

•

29 juli 1960.

