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Advies
inzaLe de nieulfe associatiere.:;eling met de lande:r.. overzee

1. Llleiding

Het Vierde Deel

v~n

de te::st van het Verdrag van --:'orne

heeft betrekl:in:_ op de associatie van de landen
overzee wet de E. J:;. G. De ze landel1 liorclen in
nieercl als Ilde niet-Europese landen en

a~t.

gebiedel1~

e~l

gebieden

131 gedefi 1'Tel~:e

bijzon-

dere betrekkinGen onderhouden met België, Fran:'uijk) Italië en
Nederland" en opgesomd in bijlage IV van het Verdr ag, Art. 136
bepaal t dat de wijz e van toepassing en de "lrooedu re

Va.D

de as-

sooiatie voor een eerste periode van vijf Jaar zal vlOr den bepa~ld

door een aparte toepassincsovereenkomst. Voorts dat de

Raad vóór de afloop van deze eerste toepassi ngsovereenlcomst
op basis van de bereikte resultaten en va.n de in het Verdrag
neergelegde beginselen met eenpari Ghe i d van stemmen de bepalineen vaststelt voor e en nieuwe periode. Jaar het einde van
de eerste toepa.ssing sovereenkomst Ü1 zioht l~omt (31 deoember

1962) worden in dit advie s de daarr!lee samenhangende pro b l e men aan de orde besteld. De oomrüss ie sluit da.arbij aa.n op
een reeds eerder door haa.r inzruce deze materie uitgebra.oht
advies , n1. het advies van 1 ,1· deoember 1960 inzalce de ge assooieerde gebieden. TIit advies werd destijds uitgeoraoht naar
aanleiding van voorstellen v an de Eu ropese Comm isnie om o ok in
de verhouding met de ceassooieerde landen - evenals tussen de
lid-staten - tot een zei:ere versnelling te komen, Tn de n avolgende hoofdstukl:el''!

~al

op de in dit advies gedane uitsprru<:en -

voor zover zij voor de onderhavige p roblematieL: van betekenis
zijn - nader worden lngeG'aan.
2. De g evolgen van het verkri,igen v an po liti eke zelfst and i ghetel voor de assooiatiere g eling v a.n het Verdrag
Sinds de inwerk ing treding vai1 de eerste toepassingsovereenkomst Zij ;.l 16 va.n de met de E.E.G. geassooieerde gebieden
1\
poli tiel:: ona fhankelij k geworden. ) l~et wederzijdse

1) Voor een opsomming van deze geb ieden zie Vierde Al Gemene
Verslag over de werkzaamheden van de
Aan Hunne Excel1_enties de Ii inisters
van Economische Zal:en en
van Buitenlandse Zaken.
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Gemeensohap~

pag. 17 0 en 171.

- 2 i~stemming

van de

en ie ge-

o~afhankelijk ge w 0ri p.~ lar~ de ~

meenschap werd de bestaand.e associatie

Or

700r~0:pi g

ge andha..a.f •

De vraag naar de uiteindelijke consequenties van

~e~

Qn afh a~

kelijk "Vlorden van een aantal geassoci eerde lander, -y-oor de
soci atieregeling zelf bleef voorlopig rusten. :Deze -,r::::,ae.g
vanzelf weer aru1 de orde komen naarmate het

::.5 -

zo ~

tijds~i~ L~derQe

waarop de eerste toepassi ngsovereenkomst zou afloren (::$1 d ecember 1962).
De overheersende opvatting is thans dat er ook na bet
verkrijgen van politieke zelfstandigheid aanleiding

Je as-

is

sociatie in enigerlei vorm te bestendigen 9 indien al tha...'YlS de
zelfstandig geworden landen zelf op voortzetting pTIjs

s~el

len, hetgeen inderdaad het geval blijkt te zijn. In haar "Beschouwingen over de toekomstige associatieregeling ll
voert de Europese Commissie daartoe o.m. de volgende arguillenten aang
o

,

a. De "bijzondere betrekkingen lf (tussen de geassocleerue gebieden en bepaalde lid-staten), waarvan art. 13î van het
Verdrag spreekt, zi jn door het

onafha.'1...~elijk

worden

slechts gedeeltelijk teniet gedaan (pag. 6);
b. Politieke afharucelijkheid als voorwaarde voor het voortbestaan van de associatie zou in strijd zijn met de preambule van het Verdrag, waarin de algemene beginselen van
het Handvest der Verenigde Naties onder de doelstelling::m
van het Verdrag worden gerangschikt (pag.
De ·Commissie I.S.E.A. heeft in

ha~r

7).

advies van 14 de-

cember 1960 inzake bet vraagstuk van de geassocieerde gebieden (l..S.E.A. 83) reeds gesteld.~ dat rrmaterieel een verant-woordelijkheidsvorhouding is ontstaan tussen de E. E.G. en
deze goassocioerde gebieden 9 di e niet zonder meer kan norden verl)roken, ••..

ti

(pag. 5). Deze mGning is de Commissie

I.S.E.A. nog steeds toegedaan.
Het sproekt echter vanzelf, dat bij de opstellir>...g v an
Gen nieuwe

rekening moet worden vaogowijzigde omstandigheden. Dit be-

toepassingsoveree~~omst

houden met de

il~iddels

tekent o.m. dat de inhoud

Vffil

de nieuwe overeeru<omst door

middel van onderb.andeling met de betrokken landon dient te
worden vastgesteld., "\-raarbi j overigens eenparige instemming"

- 3 van de Raa d v a n Hinisters "'I ran è.e

"8 . :::::.G . Y9reist bli.j:t .

meenzchap) elij l: g oe dgekeu rè. e ove r eeru:omst z ou è.an

~ezo

l~r.. ne~

e-

è:'en<:::r.

als kade rovereenkomst, aan t e vull e n me t bi late1.'ale of crül tilaterale aldcoord en voor é!.e afzonderli j::e l anC.en o f groepen van la--.è..en.

3. De huidi se situatie

j

n de franczone

Van de lanc'.en overzee, 1'ielke t hans me t d e :::.; . E . G. geassocieerd
zijn, behoort het leeuwedeel tot de fr a nczo n e. :Daar buiten vallen
slechts Kongo (Leopoldville), Ru anda-Urundi , Nederl ands Hi euw Guinea en Somalia.
Volgens onlangs van Franse zij de in het J:10 ne t a i re Comi té
verstrekte gegevens besta an in de franc zone monet a ire verhoudingen en regeling en, welk e de tot deze zone beh orende l anCen eco nomisch zeer ste rk a a n Frankrijk binden. Aangenomen Hordt, è at v a n
de zijde van de Europese Comrdissie hieromtrent n a dere medede ling e n
zullen 1'1Orden geda an. In af\Hl.chting hiervan heeft de ComrJi ss ie

1. S. E. A. zich gebaseerd op ele volgende van de zij de van d e ministeriële vertegemroordi g ers

verstr e~:.:te

ge g evens. In d.e eerste

plaats is de munt van deze overzeese lan '. en, d.e C.F.A.-franc,
sterk overgeuaarcleercl. De in het verlecten doorgevoerde devaluaties
van de Franse franc zijn slechts ten dele doorg evoerd voor de
C.F.A.-franc, waardoor 100 C.F.A.-francs t 1.ans t 1-Tee nieuue Franse
francs waard. zijn. Het prijspeil in de overzeese

l an~ en

is ech-

ter ongeveer even hoog als in Frankrijk zelf. Dit betekent ener-

I

zij

I v~n

c~s,

dat in bui tenland.se valuta ui tgeclrukt

de overzeese landen waarom het hier gaat,

~en

a a ntal produlden

ze e r ~u~ ~is

e n daar-

, door op c'ce wereldmarkt met afzetmoeilijkheden te k ampen heeft. Als
gevol g daarvan is Frankrijk ertoe overgega an deze landen speciale

- -

g aranties ten aanzien van de omvang van de a fzet en ë'.e hoog te van
I

-

--

de :prijs van deze Drodukten toe te kennen. Voor de Franse consu~

ment resulteert daaruit een lCQnstmatig hoog prijspeil voor y rodclcten als oliën en vetten (grondnoten), koffie, bananen. Anderzijds
heeft de overwaardering van de C.P.A.-franc tot gevol g , d at de
prijzen van produkten uit andere landen, uitg edrukt in C.P. A.francs, relatief laag zouè.en kunnen zijn.

In feite is dit ech-

ter niet he i; geval. De invoerhand el is in de onderhavi g e ove r ze e-

- -

-

se land en hoofdzal.celijk in handen van Franse handelshui z en, Helke
hun produlcten voornamelijk uit Frankrijk betreld ;:en. Da ,r ge no e mcie hanC.elshuizen in de overzeese lant.~en pral:tisch ee n monop olieposi tie innemen ge Gchiedt de afzet, gebruik makenue v a n d e {;;egeven ..Tisselkoersverhouding , tegen prij zen, ,,,e11;:e voor deze

be ~lrij-

- 4 ven hoge "rülstmarges bevatten. Deze situatie was

mo~e~ij ~

de omstandi ghe id clat de Banque o.e rrance tot voor ..:ort
deviezentoewijzingen verstrel:te

aan deze Franse

d.oor

sl~c

ts

han~elshuizen.

In de tweede plaa-cs Hord. t de situatie in d.e franczc .... e gekenm8rkt door de omstandi ghe id dat het

buitenlan~se

betalings-

verkeervan alle overzeese landen loopt via rekeninben,

aange~ou

den bij de Banque de Ii'rance, ,maro, alle ontvangsten worden ge1
stort 1 ) en "marvan de uitgaven ) worden betaald. Daarbij is de
regeling deze, dat het verschil van de uitgaven en de ontvangsten
door Frankrijk wordt bijgepast .. De grootte van de toegestane tekorten word.t in bilaterale akkoorden vastgelegd. Een betalingsbalansDrobleem bestaat voor deze lanèen dus niet. Dit i s ook de
reden geweest waarom deze

lanc~en

het zich hebben kunnen veroor-

loven een sterk overgewaardeerde valuta te handhaven.
Er zijn echter a a nwijzingen, dat tegen dit systeem we8rstanden beginnen te ontstaan:
a. de overzeese lanclen ,-rensen ui t politiek oogpunt bevrijd te
"rorc:en van de ui tzonèerlijk

ster~.:e

binding met Frankrijk, wel-

ke uit het bovenomschreven systeem voortvloeit;
b. ook voor de Franse autori tei ten rijzen er bezvraren. De overzeese
ten~

lan~en

trachten nl. in derde lanèen leningen te slui-

waarbij de mo; elij:cheid. reëel ,,,orè.t dat de Franse staat

via een vergroting van het negatieve saldo van de overzeese
landen bij de Banque de France de kosten zal moeten dragen;
c. in het Franse bedrijfsleven rijst verzet tegen de grote steunbedragen, welke naar de overzeese

lant~en

vloeien en waarvan

dan weer een aanzienlijk deel terugvloeit naar een beperkt
aantal Franse handelshuizen die hun afzetgebied in deze landen hebben.
Als gevolg van deze weerstanden wordt in de laatste tijd
in toenemende mate ook aan niet-Franse handelshuisen de mogelijkheid geboden deviezentoewijzingen te krijgen voor de invoer in de
tot de franczone behorende geassocieerde gebieden.

4. Ideeën omtrent de inhoud van de niemve associatieregeling
a. Het Franse standpunt komt hierop neer dat in de nieu,,,e
toepassingsovereeru~omst

nen

de geassocie erde landen voordelen die-

te ontvangen gelijlomardig aan die welke zij

1) hetzij in Franse francs, hGtzij in anQere valuta

- 5 thans in feite genieten, zovTel
ties als de

o~brengsten

1Hl-:;

betre!'"'; è<e é..=zst ga::::-an-

en de prijsstabilisatie. 3et zou

daartoe noodzel<::elijk zijn de importen van

tr:J~i

scne p::::-o-

dulden uit derde landen in de E. E. G. te contingente::::-er...
b. ])e Europese Commissie stelt in haar:- 1I:3esCh0'.,nn :éHpr.
1

over de taekoLlstige asscciatieregelingll ) het volgGr.d.e.
Het E.E.G.-verdrag impliceert de verdwijr..ing

ele

7aD

Franse prijs- en afzetgaranties voor oliën en v-e-tten, bananen en koffie uit de geassocieerde landen van de Franse
Cor.1munauté. Irn.'Tlers de insteIl ~ ng van de gCffieenschappel;
r.1arkt eist de afsohaffing

V8..."l

~ke

de Franse invo eroeperkir.cen

voor tropische
nrodQkten uit derde landen en de harQonisa-

-

tie van de levensstandaard in de

E.E.G.-l~nden

vraagt

~"l

passing van het kunstmatig hoge Franse prijsniveau voor genoemde produlct en aan à_at der andere lid-staten. De geassocieerde landen zullen voor het 1'rcgvallen va."1 de Franse garanties compensatie dienen te ontvangen, welke minstens gelijk is aan de voordelen, die zo genoten op het moment van
hun associatie met de E.E.G.
De Commissie denkt daarbij niet

ln

de eerste plaats

aan tariefpreferenties voor tropische produkten ten opzichte
van derde landen -vrant deze
a) wekken weerst3.1'ld van de zijde van niet-geassocieerde
landen,
b) gevon weinig afzet verruiming, zeker bij c1.o gangbare hoge
accijnzen op de betreffonde produkten en gezien de ta2
riefcontingenten ), waarop enkole of alle lid-staten
oen ber,)ep kunnen doon.
Derhalve stelt do Europese Commissie voor om met name à.oor <le verlening van d.irecte subsidies een stabieler
on meer bevredigend inkomensniveau te bevorderen voor de
producenten van koffie 9 bananen en katoen 3 ). Voorts een
1) Zle o. a. pag. 9

tiro

12

2) voor koffie en bana.1'len volgens aan het Verd.rag gehechte
protocollen en voor tropisch hout krachtens oon bij het
akkoord inzake de G-lijst behorend protocol
3) in haar voorstellen inzake het gemeenschappelijke beleid
in de sector oliën en vetten èloet de Europese Commissie
een overeenkomstige suggestie voor grondnoten.

- 6 versnelde afbraak van de tarieven voor tropische :;.., rod-cl};:i en
ten opziohte v an de geassooi eerde l anden en il1voerir.g V:ll1
het bui tentarief , dat op het moment vai.1 voJledi Ge il1:Ter: inC-

.

treding voor koffi e) bananen en oaoao met 50, J zal "lorde-1 - er'laagd e Ten slotte finanoiële en teohnisohe hulp in venüe-.r'de
vorm? waarbij met name een uitbreiding vó:.n de miudelen van
het Europese OnhrE:kelingsfonds tot ~:~ 220 mln. per j a ar
wordt bepleit.
o. Het mi tse memorandum inzake de nieuue aS30oiatie regeling legt geheel de nadruk op finanoiële en teohnisohe
hulpverlening om de ontwü::ke linGs l anden in staat te stellen
hun p ro duktie aan te passen aan de eisen van de wereldmarkt
en hun produktie te differentiëren met name door mee r voor
de eigen markt te gaan produ oeren. Het :europese Ontvli12:elincsfonds zou daa rtoe op de huidige sterkte dienen te worden gehandhaafd
~.E.G.

u:

5') 1125 mln . voor 5 jaar). Het overnemen door de

van de huidige Franse prijs- en afzetgaranties voor

tropisohe produkten wordt afgewezen uit vrees o.a. voor overproduktie en handhaving van de monooultures. Voorts aoht men
tariefpreferenties op de lange duur onverdedigbaar. Voorgesteld wordt te beginnen met een reduotie v an he t gemeens ohap .

pelijke buitentarief voor tropisohe proclukten met 50/" en volledig e afbraak van het binnentarief voor deze pr oc;_u k t en. Een
volgende stap zou dienen te zijn de volle dige opheffing van de
tariefpreferentie voor trop isohe produ:ct en. Voor de overi ge
produlden zouden lid-staten en geassooi eerde landen elkaar

Ol)

tariefgebied als derde landen dienen te besohouwen. Dit betekent dus het uitbannen van de vrijhandels z onegedaohte uit de
assooiatie. Hiertegenover is men bereid voor vijf jaar een extra ':: 100 mln. ter be sohi~:kin G van ' d e g eassooieerde landen te
stellen, welk bedrag in afnemende ma te zou kunnen vlorden aan-

.

gei-vend voor prijssteun (versements aux Saisses de Com:) ensation) en i n toenemende ma te voor stru~;:tuu rverbetering.
d. Het standpunt van de Nederlandse regering luidt als volgt: 1)
1. Po1i tieke en juridische aspeoten
De toekomstige associatie-ald-::oorden dienen te Horden geba-

seerd on art. 233 van het

~ . E .G.-verdrag

en t e worden uit gewerkt

voor een periode van 5 à 7 jaar.
1) zie de lIemorie van Ant,mord inzalce de ontwerp - be groting' 1962
van het lhnisteri e van Bui tenl. Zaken . Kamel'stuk 6500 no. 10 pag. 20.

- 7 2. Economische en h2T.d.elspolit:'eke

vr~-;st~.tr-"':cen

D", Nederlandse rGI;ÛYlr..g ::-tce::t, è.<lt ie vr-; jha" à.elszone-constructie, welke tb.:lns is vû.)rzi""n

;!l

deel =-V- -.ren

het E.E.G.-verclrn,g, niGt T:!oet v.-:>rdûn voortgezet 1 aanëSzif,n:
a. d.e onderhavige vri jhandelszone slechts

ZO'.l

zijdens de Europese I a !rl en , want .:le irr.roerrechten

i~l

besï;c"n.n
de

Afrikaanse landen zullen vamTege hun fisc'1.a.1 of ont.ii.lr.kelingskarakter geha.Yldhaafd vlOrden. Dez8 constructie zou aa..YJ.leiding geven tot grote moeilijkheden met andere onderontwikkelde landen alsrneè.e L'let de Verenigde Staten, bijv. in
het kad.er van het G.A.T.T., ln het bijzonder omdat deze
landen sterk gekant zijn tegen tariefpreferenties op de
E.E.G. -markt voor produkten, 1-1elke zij ook zelf produceren.
b. door de vrijhandelszone-constructie de

afhar~elijk

heid van de betrokken AfrilmansG lunden van hun afzet naar
het E.E.G.-gebied ,.Iel eens nûg groter zou k'...mnen worden,
dan thans het geval is. Dit is strijdi g met de fundamentele opz et van de aan deze landen te verlenen hulp. Het
verwijt van neo-kolonialisme en dergelijke zou hierdoor
voor de toekomst in de h:md worden ge.-rerkt.
c. de vrije toegang van do Afrika.<:nse landen tot de
Europese

ma~kt

kan meebrengen? dat allerlei industrieën ,

proQucerend met grondstoffen uit lage-Ioon-landen of uit
landen

V3.rl

het Sowjetblok y ernstige verstoring teweeg bren-

gen op de E.E.G.-Darkt. Een eventueel gebruik van ontsnappingsclausules of een stringente 'Jrigine-regeling zou zOlfel
de economische als poli tie1:e verhouding met de betrokken
l~rikaanse

landen schadelijk lÇQnnen b e ïnvloeden.

De Nederlandse regering acht het juist op grond van
è.e hier aangegeven rèdenen, de betrokken Afrikaanse landen
op handelspolitiek gebied zo spoedig mogelijk te doen behandelen als derde landon 9 behoudens cen aantal voor deze landen
wezenlijk belangrijke uitzonderingen. Te dezer zake sluit de
NederlandsE: regering zich aan lJij de Duitse voorstell en om
de E.E.G.-preferentiël e tariefbehandeling voorshands te
haven voor eon aantal tropische

exportproè.w~ten?

h~~d

waarbij een

reducti e van het buitontarief mot 50% wordt voorzien, evenals oen totale afbraak van è-e binnentariovel1.

- 8 De

betro~±en ~eassocieerde

sie ook zelfstandig hun eigen

landen

.

zou~en ~n ~6ze V l -

handelspolitie~ ~en opz~c~~e

van de E.E.G. kunnen bepalen.
Voorts is de Nederlandse re6&rlng

bere~d ~ede

ken aan het vinden van concrete oplossingen van
rentiële

aard~

te . er-

p~et-?refe

wel1::e de in70er van tTo:pische pTOdukten in

Europa kunnen stimuleren en TIlelke de voortbrenging van d'3ze
produkten rationaliseert. Eveneons is de regering bereid te
zoeken naar maatregelen 1 welke de eventuele nadelen voortvloeiend uit het afbreken van de bestaande tariefpreferenties voor de geassocieerde staten zouden kunnen onde::"7a.'Yl,sen.

3. Technische en culturele samenwerking
De Nederlandse regering gaat akkoord met een voortzetting van het stelsel van beurzen en stages - onder auspiciën van de E.E.G.-comm;ssie - voor personen uit de geassocieerde landen. Aan studies ter voorbereiding en opstelling van investeringsprograr.:t!i1a r s ~ welke voor deze lantien van
groot belang worden geacht, kan worden medegewcrkt.

4. Financiële steulli:laatregelen
De Nederlandse regering is bereid mede te werken aan
een voortzetting Vruî de financiële hulp aan do geassocieerde Af:ril;:aanse landen. Bij de bepaling van de omvang van
deze hulp dient re}ccning te worden gehouden met het absorptiovermogen V2.n de betroYJ<.en landen cm met de mogelijkheden
voor deze landen om elders, bijv. bij de Wereldbank 9 finru1ciöle hulp te verkrijgen.
Bij het vaststellen van de omvang van de Nederlandse
bijdrage aan deze hulp dient !!lede te worden overwogen, dat
er een redelijke verhouding moet bestaaJ.1. tussen de hulp,
welke door Nederland aan de geassocieerde landen wordt verstrekt en die, welke langs andere wegen aan ande?e onderonhrikkelde landen wordt ge boden.

De

fina..'1.ciële hulp dient

niet alleen uit schenkingen maar ook uit leningen te bestaan. De Europese Investeringsbank zou voor de geassocieerde landen kunnen w·orden opongesteld.

- 9 e. In bet

i'.Jr:e ril~.anse
--_.
_-

mellic!'a.ndum 'Tan 14 juli 1961 inza,-

ke de problemen en perspectieven van èe ?roQw:tie en afzet van
tropische procluL:ten vTO rc'L t met name voorgesteld. ö.. at de E.':. G.,
Engeland. en de Verenigde

St~tei1

een \l erkgroep instellen om voor

een beperkt aantal tropische basisprodul:ten (koffie, cacao, bananen, tropisch hout en oliehouèende zaden) plannen uit te lerken voor mon(liale

hulpverlening~

treden van de bestaande

",elke in de :;?laats zou moeten

regionale preferentiële regimes voor

ele desbetreffend.e produL"cen. Gedacbt wort.".. t zouel aan financiële
en technische bulp voor structuurverbetering als aan bijèra€en
tot stabilisatie en (tijdelijke) verhoging van proèuktieopbrengsten. Dat de

Amerikaanse regering aan deze materie gro-

te "aarde hecht blijkt uit een onlangs door baar ingeèiend
tweede memorandum waarin

door baar gedane voorstellen nog

ë~e

eens worden beklemtoond.

5. De onderhandelingen met de geassocieerC'. e lan("..en
Op 6 en '1 december 1961

vond te Parijs de eerste verga-

(:lering plaats tussen ministers van de geassocieerde lanë.en en
van de E.E.G.-lanèen met deelneming van de Europese Commissie.
Doel was bet gemeenschappelijk vastleggen van de beginselen en
doelstellingen van

~e

nieuwe

associatieovereeru~omst.

Uit bet

gepubliceerde slotdocument blijkt o. m. :
a. dat de associatie in de eerste pla.ats ten doel heeft de belangen eu Ce vo o rspoeè, van de in"\-loners ("..er geassocieerde
lanc:en te bevord.eren, teneinc1..e hen te brengen tot de economische, sociale en culturele ont'\dld;:eling "\-lelke zij verwachten (p ag . 1). Opgemerkt zij 0. a t bier niet is ver,'Te zen naar
deel IV van het Verdrag. Enkele licl-staten hadden
zuaar tegen in verbanè raet à_e

d c,~ rin

o. ètar

be-

neerge legde vrijhan-

clelszoneconstructies)
b. dat <le nieu'Vle -GoeI"assingsovereerucomst een duur zal hebb en
van 5 à '1 jaar (IJ ag • 2);
c. dat de nieuwe toepassinGsovereenl.:omst op commercieel gebied
voordelen zal

bie ~e n,

ac;.Ll die

be 'i; Verdrag van Rome toekent. Zij v oo rziet in

1.. e11:e

maatregelen, die, in

die ten Illinste gelijk1-Taarc".. ig zijn
on~erlinge

overeenstemming , de afzet

v a n de tropische produkten zullen vergemakke lijken en de
commercialioatie ervan alsmede de rentabilit eit zullen verbeteren (pag. 3);
d. dat de nieu ~, e toepassin(, sovereenl;:omst zal voorzien in een

-
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positieve actie v an de gemeenschap betreffende

~e

t3cnnische

samem,erking en è.e kaclervorminb in het aleemeen;
e. clat het bedrag v an het niem·re ontuikl:elin.;sfonds

minster~s

ge-

lijk zal zijn aan het beclrag waarover het huidige fonQs beschikt (pag. 5);
f. dat een directie-comité zal uorden opgeric ht, alsmeèe drie
werkgroepen resp. voor 1) institutionele en administratieve
problemen, 2) financiële en technische samenwerking en 3)
voor het handelsverkeer en de afzet van de produkten (pag.?);
g. éLat men - gezien het opgestelcle tijcischema - omstreeks medio
1962 vervracht een concept-overeenl: oms t gereed te hebben.

6. De opvatting en van de Commissie r. S.E. A. ten aanZlen van de
inhou0. van de nieuu e associatieovereenkomst
Krachtens Deel IV van het

l~ .

E. G.-verdrag en de daarop geba-

seerd.e eerste toepassingsovereenk omst omvat cle huidige associatie tussen de E. E. G. en de lanl-. en v an bij lag e IV van het verdrag een preferentiële behancleling op het geb ied van de tarieven, de toekenning v an kapitaalhulp en be palinge n i nzake vrije
vesti ging in de geassocieercle l a nQen. De uit de toepassingsovereenkomst voor de geassocieerde lanèen voortvloeiende v oord.elen clienen - overeenkomstig de slotverklarinc, van cle gecombineerde ministersconferentie - ndar waar de gehandhaafd te blijven in c1.e nieuHe toepassingsovereenl.:;: omst.
:Beha lve deze vo ordelen genieten (le geass ocie erde l anden
nog bepaa lde privileges '\leEce hun bil at eraal v amlege het (voormali g e) moederland zijn toe gekend. Het name moeten hier genoemd
Horde n de door Frankrijk en Italië aan bepaa lde overzee se l anden geboden

mo ~e lij kheid

tot afzet van zekere hoeveelheden van

bepaalde :ç roclukten boven de wereldmarktprij s op de Franse resp.
Italiaanse marld. Dit geldt bijv. voor proclvkten als grondnoten,
koffie en bananen. Daartoe was nodi g een afscherming van de Fransese resp. Italiaanse marlct ten opzichte v an het buitenland door
mi dcel v a n invoercontingenten voor de betreffende :9rodukten.
De Commissie I. S.E.A. is van oordeel dat de geleidelijke
tenuitvoerleg0ing v a n het B. G.G.-verdrag de verdwijning van deze l1rlJS- en afzetgaranties impliceert. Imme rs de instelling
van ele in titel I van het tweede Deel bedoelde gemeenschappelijke

mar~ct

eist de vrijmaking van het handelsverkeer tussen de

lidstaten, dus ook de afschaffing van de bovenbedoelde oontingenten . Daarbij

- 11 mag- ook niet uit het oot; worde.1

verlore~

dat q.ls ge·.rolc

de prijsafzetgaranties de Franse en Italiaanse

a.

cOLsu~enten

in sommige gevallen een reël e beperking van hun cor.3'. uupti evrijheid ondervinden.

D~ar

echter de onderhavige

bilate~a_e

garanties voor de welvaart van de 6eassocieerde landen zeer
belangrijk zijn, heeft de

~olDmissie

I.S.B.A. met

bovengenoem~

de ont"ild;:eling rekening gehouden bij de formulering van haar
opvattingen inzake een nieuwe toepassingsovereenkonsli. Daarbij is in aanmerking genomen dat bij de in bijlage IV vermelde geassocieerde landen in toenemende mate een verlangen
bestaat om naast de ver!::regen poli tieL:e

onafhaJ.ll~elijkheid

ook in financieel en economisch opzicht minder afhanl:elijk
te worden van het

oorspronl:elijl~e

moederland.

De visie van de Commissie r.S.G.A.

ten

a~~.nzien

van de

inhoud van de nieuwe toepassinüsovereen:.cOlnst is eveneens beinvloed door de overtuiging, dat de associatie zal moeten
passen in het kader van een mondiale hulpverlening aan al ' . e
onderontlfil:J::elde landen. Hiermede dient rel::ening te worden
gehouden bij het vaststellen van vorm en omvang van de hu"!..p . verlening in E.E.G.-verband aan de landen van bijlage IV.
Hulpverlening in de vorm van tariefpreferenties

a~D

bepaal-

de groepen onderontwil;:kelde landen Iford t in di t verband?
al thans op de duur; als een minder eeschikt middel gezien.
Jeeds nu rijst tegen de verlening van tariefpreferenties
verzet van de zijde van niet-geassocieerde lal1den. Dit verzet zal be&rijpelijlcenlijze nOb" sterker vlorden bij een eventuele toetredine van Engeland als lid van de B.B.G. Immers
van Bngelse zijde is bij de lopende onderhandelingen reeds
een associatie van de minder-ontwilè:elde CommomTeal th-landen bepleit op dezelfde basis als de landen van bijlage IV.
De (van En",eland steeds geëiste) inteórale aanvaarding van
het verdrag (dus inclusief deel IV) heeft Engeland aanleiding
gegeven

dit te verlangen. Ook de E.1G. G. --landen zelf (en

met name l!ederland) he boen voordeel van een [loveel mogelij~::
vrije en onbelemmerde handel met zowel geassocieerde als
niet-geassocieerde landen. De Uommissie LS.B.A. is derhalve van mening dat ")referentië1e

tarieven celeidelijk

dienen te worden afgeschaft, 1vaarte&enover aan de geassocieerde landen een adequate schadeloosstelling dient te
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"T orè_en geboden. Dezelfde opvatting is overigens reec.l.s c..cor
de Commissie I. S.E.A. verdedigd

~n

haar advies van 14

èe~e~ 

ber 1960 .. De comrr,i os ie drong er in dit advies op aan de associatie te plaatsen in het

bTedel~kader

van het algeo9De

vraagstuk van ontwi1:lcelde en minde r on-'c"Tikkelde lanc-;'e(; (1'ag.

8). Zij stelde ei_aar file t name (iat de "associatieverhouc1.ing

'-9-

niet in de eerste plaats dient te wor{en gezocht in een
zenlijke handelspreferentie" (pag. 10).

Rekening hou cle nd met deze overwegingen zou de Commissie
1. S. E. A. het vol ge nde complex van maatregel en willen aa.nbeve-

leng
a. In § 3 is uiteengezet, dat de tot de franczone behorende
Afrikaanse landen met een aantal van hun produkten moeilijk kunnen concurreren op de w'ereldmarkt dOOl dat 0_e externe
waarde van de C.F. A.-franc ongeveer t weemaal zo hoog

~s

als haar int erne waarde (zoals deze wordt beDaald door
het binnenlandse prijspeil). Deze situatie zou kunnen
besta:m dank zij de Franse
c~ien

pr~J

s- en afzetgaranties • In-

nadere onderzoekinge n deze karakterisering van de

situatie in de franczone z ouden beves tigen, is de Commissie I. S.E.A . van menin6 , dat zodra de Franse prijsen afzetgaranties bij de realiserin,; van de ge meens chap~-,elijke

markt gaan verdwij nen, een monetaire sanering in

de tot de franczone behorende Afrikaanse l a nde n onontkoombaar is t er versterk ing van de concurrentiek racht
van hun prod1..uc-t;en. Daarb i j wij st de Com hüss ie 1. S. E. A.
erop, dat een in dit verband eventueel

noodz ru~e lijke

de-

valuatie van de G.F. A.-franc niet in dezelfde mate tot
stijging van de prijzen v a n ingevoerde g oederen zal l e iden door het vervallen van de winsten die een

a~ntal

Franse handelshuizen in à_e franss prekende geass oci ee rde
landen maken, gebruik makend v an hun monopoliepositie
en van de monetaire situatie.
b. De Commissie I. S. E.A. kan zich bij W1J ze van overgangsmaatregel vereni be n met een reducti e van de tariefpreferentie voor Loffie, bananen en cacao , gepaard gaande
met een versnelde afbrank van de binnentari ev en en invoering van h e t buiientari e f. De Commis s ie I. S. E. A.
vol gt hier het voorstel van de Europese Commissie tot
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verlaging van het bui tentarief VOGr l:offie, bar"anen sn
cacao met 50~, v!aarteg', nover staeteen versneld.e afbra ak
van de binnentarieven en

o~bouw

van het buitentarief 700r

tropische pro0_ul;:ten in tvlee eta:!?pen, nl. hahrerwege per

1 januari 1963 en vollediG per 1 januari 1965.
Enkele leden achten het gewenst deze regeling uit te
breiden tot alle door de geassocieerde

lan~en

voortge-

brachte tropische produkten. De overige leden achten
hierbij enige voorzichtigheid op haar

~laats,

daar zij

de consequenties van een dergelijk voorstel niet kunnen
overzien.
De Commissie I.S.E.A. verbindt aan dit voorstel van de
Europese Commissie de

opmer~dng

dat naar haar mening de

tariefpreferentie tussen E. E. G. en geassocieercle lanc,en
geleidelijk geheel dient te v.Jrdvlij nen. Dit betekent
dat

han~elspoliticlc

dienen te worden

de g3associeerde landen op de duur

behan~eld

als derde landen. Voor de

specifiek tropische produkten die niet rechtstreeks concurreren met E.E.G. produkten zal een eenvoudige en ook
op korte termijn realiseerbare oplossing
gaan tot èLe afschaffing van

ZOl ·.

zijn~over

te

el binnen- als bui tenta-

rief. Deze oplossing zou in bepa.alde gevallen kunnen
vwrden ui tgebreid tot produlcten die als halffabrikaten
ui t bedoelde tropische produlden 1wrden vervaardigd.
Voor de overige produkten - l·raarbij het 'I-renselijk is een
onderscheid te maken tussen landboU11produkten en industriële produkten - is een dergelijke oplossing niet op
~corte
du:~ten

termij n te ven'lezenlijken. lIet het oog op die prozal llan ook een wij ziging van het Verl".rag noodza-

kelijk zijn, met name van art.

132 en de daarin neerge-

legde gedachte dat lidstaten en geassocieerde lanóen elk.J.ar gelijk zullen behanè_elen in hun onderlinge h:1nè.elsverkeer.
In feite houdt dit dus in dat voor laatstbedoelde produlden bij invoer in de E. E. G. vanuit (le geassocieerde
gebieden het normale buitentarief van kracht zal v'lOrd.en.
lfu mag de betel(el1is van een der L,elijke maatregel - ze~,:er

gedurenc1.e de eerste tijd - niet worC:'.en overschat.

Het is imli:erS zo dat export van deze produlden vanui t

- 14 de geassocieerde gebieden slechts in beperkte mate

pl~ats

vindt. Voort s l c.at c:eze maatI'egel onverlet het streven om
in groter verband - met name in oDderling overleg met de
Verenigde Staten - tot een algemene verlaging van de invoerrechten op industriële

pro~ukten

te komen. Voor de

landbouwprodukten is i n dit opzicht van belang het streven om tot internationale produlctenregeli ngen te komen,
met consequenties voor de afzetmogelijkheden, het niveau
van de prijzen en de prijsfluctuaties.
Ook de betekenis van de in het Verdrag met betrelddng
tot

,

o~ e

tropische p rodulcten in uitzicht gestelde tarief-

preferentie voor de geassocieerde landen mag niet worden overschat. Ze was reeds uitgehold door de bij apart
protocol aan Duitsland voor bananen en aan Italië en de
Beneluxlanuen voor koffie toegestane tariefcontingenten
en de later in het kader van de G-lijst-onderhandeling en
geopencle mog elijkheid tot he1i toe ke nnen v an t a riefcontingenten voor tropi s ch hout. Voorts zou een verdere aanzienlijke verwateri ng plaatsvinè.en bij eventuele toe t reding van Engeland als lid van de E,E.G. en de daarmede
gepaard gaande associatie van de minder

ont ~,i ld>:elde

Commonwealth-landen. Niettemin is het duidelijk dat de
geassocieerde lande n s chadeloos dienen te

wor~en

gesteld

voor het verlies van de tariefpreferentie. De Commissie

1. S. E.A. acht het niet mogelijk di t verlies exact te
kvlantificeren .. Zij is echter van mening, dat de ad c

tlm

e voorgestelde maatregelen een bevre digenQe schade-

loosstellinb voor genoemd verlies inhou de n.
c. Verlaging v a n 0.e verbruiksbelasting op k offi e en cacao
in de E.E.G. met 50% per 1 januari 1963 en de al g ehele
afschaffing per 1 januari 1965 overeerucoms ti g het voorstel van de Europese Commissie. De Commi ss ie 1. 3 . E. A.
sluit daarbij aan bij haar advies van 14 de cember 1960,
w'aarin zij er reeds op ;,ees (pag. 9), dat de hulp aan
onderontwildcelde lanue n in de eerste plaats hierin moet
bestaan dat aan de afzet van hun ')rr. dulct en met name naar
~

de economisch hoog

ontwild~e lde

l an~e n

zo min mogelijk

hinderpalen in de lieg worde n gelegd.
Enkele l eden Vlij zen in di t verband ook op de vlense lij k-

- "5 hei~

tot een

vermin~ering

van de

acc~Jns

op tabaksarti-

kelen over te guan o
d. Rebularisatie van de opbrengsten van bepanlde toe' 2e1heelen tropische produl;:ten op een gemiddeld. w8:relèmarktniveau - te bepalen aan de hand van een voortschrijQend
gemi ddelde - ter overbrugging van conJunctuurf1uct-tlati es,
overeeru~omstig

het voorstel van de Europese

Commissi~.

Hiermede zou volgens de Europese Commissie een eenmalige
storting gemoeid zijn van J 50 miljoen. Voorts spreekt
de Europese Commissie zich uit ten gunste van internationale stabilisatiemaatregelen. De Commissie I.S.E.A.
onderschrijft met name ook de gedachte om zo spoedig
mogelijk te komen tot mondiale stabilisati eovereeru~orn
sten. In dit v e rband zou het aanbeveling verdienen aansluiting te zoeken bij de voorstellen 9 gedaan in het
Amerikaunse memoranclum (zie blz. 9).
e.

Aanvullenc~_e

rechtstreekse subsid.ies aan de producenten

van koffie, bananen en katoen, zoals voorgesteld door
de Europese Comll1i ss ie in haar "Beschouwingen over d.e
toekomstibe associatiere ge ling" en voor grondnoten zoals voorgesteld door de Europese ComGüssie in haar voorstellen voor de oliën- en vettensector. De Commissie

1. S. E.A. houdt daarbij als maximumbedrag voor dit soort
van hulpverlening aan de door de Europese Commissie gegeven ramingen nl. 30 à 35 miljoen dollar voor koffie,
bananen en katoen en ca. 85 miljoen D.U. of ruim 20 miljoen dollar voor grondnoten. Deze opbrengstverhogende
ma ntregelen dienen na ar de mening van de Commissie I.S.E.A.
gepaard te gaan met de afschaffing van de Franse resp.
Italiaanse contingenteringen voor deze produkten. Voorts
dienen de producentensubsidies een aflopend
hebben
gericht

111

kar~(ter

te

samenhang met investeringshulp, die erop is
de rentabili tei t van economisch verantvToorde

produktie te verbeteren of nieuwe meer profijtelijke
produktierichtingen te stimuleren. De Europese Commissie is deze opvatting eveneens toegedaan, ge zien met
name de door haar voorge stelde oprichting van een Gemeenschappelijk Produktiefonds, dat niet slechts het

- 16 beheer van bovengenoemde ,roducentensubsidies en Qe toewijzing van c onju ncturele leni ngen zal krijgen OPbe ragen, doch eveneens - to eÉ)erus t met eigen middelen ten
bedrage van

25 miljoen dollar per jaar uit de

bij~rager,

der lidstaten en geassocieerde landen ge zamenlijk -

s~~

dies gaat verrichten en bij dragen verlenen, uel 1r e speciaal zijn gericht op 0_e Opb OUVl van een gedifferentieerde
1
economie en met name op een zichzelf bedruipende landbouw ).
De Commissie l.S.E.A. zou echter gaarne zien dat het door
haar bedoelde verbanel tuss en het aflo:)ende ,:aral:ter van
de subsidies en de te verlenen investering shulp door de
Europese Commissie in concrete tij clschemafs zou Horden
vastgelegd.
De Europese CommiGsie stelt voor de onderhavi ge subsidies lJat grondnoten betreft te financieren uit een heffing op alle in de E.E.G. ing evoerde oliehouQende zaèen
en oliën. Voor koffie, bananen en katoen laat ze de

~.-:eus

tussen een heffing of financiering uit begrotinf;smiddelen. Financiering uit een heffing heeft het nadeel dat
aldus de last van de v e rleenc"!.e steun vrorclt

geleg~

op de

consumenten van ele belaste ,rodukten. Bovendien vTOrdt op
deze vrij ze het verbruik weer afgeremd waar de oncter punt

3 besproken accijnsverlaging deze juist moet stimuleren.
De Commissie 1. S. E. A. zou derhalve ,villen pleiten voor
dekk ing uit begrotingsmicldelen. Ook het Economisch en
Sociaal Comité van de E.E .G. heeft zich in zijn vergaderlng van 26 januari 1962 in overeenl:omst i g e zin ui tgesproken.
Enige led.en van de Coml;Jissie I.S.E. A. slui ten zich echter aan bij de mening van de Europese Cominiss ie dat financiering zO"Hel uit heffingen als ui -(; be2:rotingsmicldelen mogelijk zou moeten ZlJ n.
lnzruce de verdeling van de uit de onderhavi ce steunverlening voortvloeiende financiële last over de E.E.G.landen stelt de Commi s sie

l.S.E.A. voor dat daarbij re-

kening zal ,vorden gehouden met de huidi g e intensi tei t
van het hanc1.elsverkeer van de verschillende E. E. G.-Ianden met de betreffende geassocieerde lanue n en de ontwikkeling daarvan in de toekomst.
1) t.a.p. pag. 21
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ol1t1'Til~~elil':vsfoncls

zou &elij'

dienen te zijn aan de huiQige. Dit betekent ~

581,25

miljoen kapitaalhulp voor vijf jo.ar.
Daarbij vlorclt ervan ui tgegaan dat ele nleuue associatie
zich beperkt tot ('_ e huidige geassocieerele landen. =iet
name is clus g een rekening gehoude n met de everltuele cor:sequenties van een toetreden van Engeland tot de

~.~.G.

Naar de mening van de Commissie I. 3.E.A. dient niet
verder te worden gegaan dan dit bedrag aangezien:
a. thans reeds de belemce rinb wordt ondervonden van een
gebrek aan geschikte proj ecten;
b. een mondiale aanpak van het :probleem van èLe onderont1'1ild~elde

landen er door zou kunnen worden bemoeilijkt.

Bij de vernieuwing van het Europese

Ontwild~e lingsfonds

zal aan0_achi:; bestee d clienen te woru en aan een meer evenwichtige verdeling over de zes E.E .G.-landen van de leverlngen en a a nbestedingen, welke uit dit fonds Horden
gefinancierd.
De Commissie I. S.E.A. is met de Europese Commissie van
mening dat de mogelijkheid dient te worelen geopend ten
laste van het Fonds ook l ening en te verstrel::ke n of de
opneming van leningen door geassocieerde lande n bij bestaande l::red ietinsbllingen te vergemald<:elijken door het
verstrekken van kredietgaranties.
Zeer belang rijk voor ele ont"I'Jikl.:e ling van de geassocieerele landen is ook de toestroming van particulier kapitaa l op commerciële basis. Het aan investeringen in de
geassocieerde landen verbon(;.e n politieke risico vormt
echtGr een belemmerende factor. Het scheppe n van de mogelijkheid tot verzekering van dit risico acht <le Commissie I.S.E.A. dan ook zeer belangrijk.
Volgens een letterlijke interpretatie van de verdragsteks t kan ui t het ontwikk eli nGsfonei_s gee n technis che
hulp word.en verstrekt. Artikel 3 van d e toepassingsovereenkomst spreekt slechts van d.e financi ering' van
bep _~alcle

soci a le instellinG'e n of economische investerin-

gen v a n algemeen belang. In feite wortt echt er de opstelling van ont',l ikke ling spro Gramma ' s en de bestudering en
ui tl-l8 rking v an proj eeten ui t het f on(' s gefinanci erd.

- 10 Het verdient aanbeveling, in overeenstemming met de voorstellen van de Europese Comraü:sie, de omschrijvirJf: van
het werkter:c'ein van he t

fom~s

zo ~_anig

aan te passen clat

de bestaande toestand wordt gelegaliseerd. Ook de uitzending van deskundigen om behulpzaam te zijn bij het rea:iseren van door het Fonds gefinancierde projecten (follow
up) zou tot de mOl;. elijkheden van het Fonds dienen te behoren.
Voor de opleiding van deskundigen en de vorming van inheems kader stelt de Europese Comrl1iss ie de oprichting
van een ontwikkelingsinsti tuut voor, dat des gevlenst haar
acti vi'tei ten tot alle minderontwild::elc.le lam-:"en zou l;:unnen uitstreldcen. De Commi ss ie I.S.E.A. id van mening dat
dit voorstel - gezien de eerder

uiteenge ze~te

heid van een ontwihl(eling in mondiale zin

~

wenselijk-

ondersteu-

ning verdient.
g. Ook schaart de Comraissie 1. G. E. A. zich achter de suggestie van (ie Europese Commissie om c: e voorwaa rcle van
vleder~:erigheid

tussen lidstaten en geassocieerde lan6..en

te verbinclen aan è..e bepalinf, en inzake vrije vestiging.
Het zou eveneens 1n overeenste mming met de voorstellen
van de Europese Commissie aan'beveling verdienen 'VTanneer
001: de vrijmaking v a n het dienstenverkeer in de nieuwe

toepassingsovereenkomst zou vlortlen opge nomen.

7. Overgangsmaatregelen
Zoals bekend loopt cle bestaa ncle toepassi ngsovereerucomst
op 31 december 1962 af. De ComlJissie 1. J.E.A. is van me ning
(lat op C_at tijdstip de nieuvie

toepassingsovereeru~ omst,

vlaar-

op dit advies betrekl:ing heeft, in werking zal moeten treden.
De mooelijkheid bestaat echter, clat dan nog niet op alle punten volledig uitG'ewarkte regelingen gereed. zullen zijn. Voor
zover dit het geval zou zijn, dient na ar de mening v an de
Commissie I.S.E.A. op die punten door middel v an adequate
over[. angsregelingen een soepele overgang van de bestaande
naar de nieuwe overeenkomst te 1vorden verzekerd.
Uaar een nauwe verwantschap best aat tussen de problemen van éte Engelse Commonwealth-gebieden in het kader v a n
de a a nsluiting van Engelang bij de E.E.G. en het probleem

- 19 v a n de inhoud v a n c-;'e niem'le toepassincso-!ereen:::o::.st wet de
l anc~e n

v a n bijlag e IV v an he t Ve r drag ligt het voor c:.s h::.nd

de be sprekinge n in bei de ric bt i ngen zoveel
~ aar

af te stemmen. Ue t h e t oog O? het

~o~elij~

as~ect

op e1-

van mon1iale

hulpve rlening aan onà_e ron-cw i ld: e l de l anden en geoiecler.. verè ient het voorts aanbeve ling d at bi j Qe z e
zoveel mog elijk \Tord t r ekening

geh oUl~e n

Det ('.e o:,?vattingen

vrelke zij n ne erge legO. in de in § 4 aangehaal de Amerilc2.anse
memoranda.

G. H. Ve rrijn Stu a r t
vo orzitter

P. G. Riclder
secret a ris

Rivo
's-Gravennage, 14 ma art 1962

