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Enige opmerkingen van de heer Sassen met
"betrekking tot de Europese Economische
Gemeenschap.

De Europese Commissie zal alles in het werk stellen om te "bereiken dat

de overgangsperiode per 1 januari a.s. definitief afloopt. De heer Sassen

acht een verlenging van de overgangsperiode vrijwel ondenkbaar. Hoewel

niet alle regelingen tijdig gereed zullen zijn, acht de Europese Commissie

dit geen "bezwaar. Als de overgangsperiode is afgesloten zal de druk om

verplichtingen na te komen des te groter zijn. Binnenkort zullen aanbeve-

lingen aan de Raad worden voorgelegd om vóór 1 januari a.s. de aanpassing

van de staatsmonopolies tot stand te brengen.

Wat het overheidssteunmaatregelenbeleid betreft heeft de Commissie de in-

druk, dat er langzamerhand meer ruimte komt voor een gemeenschappelijk be-

leid, nu in de franse houding een kentering in die richting schijnt op te

treden.

Met betrekking tot de kwestie van de toetreding van Engeland tot de EEG

merkte de heer Sassen op, d'at hij aanvankelijk skeptisch heeft gestaan ten

aanzien van de kansen tot toetreding. Thans heeft hij echter de indruk,

dat na het vertrek van president De Gaulle het onderhandelingsstandpunt van

de fransen met betrekking tot enkele belangrijke problemen in de EEG soe-

peler is geworden.

Tegenover de mening, dat het EEG-stelsel voor de landbouwfinanciering het

grote struikelblok kan worden, stelt de heer Sassen zich op het standpunt,

dat dit systeem in het licht van de nieuwe-situatie ook gewijzigd kan wor-

den. Met het systeem op zichzelf zou echter vervangen moeten worden, maar

de inhoud ervan zou kunnen worden aangepast. De heer Sassen gelooft niet,

dat de deficiency-payments goedkoper zouden zijn. Misschien wel voor een

hoog ontwikkelde landbouw, die slechts een klein gedeelte van de markt

voorziet, zoals in Engeland, maar niet in de situatie waarin de EEG-landbouw

verkeert.

l Een voorbeeld van het optreden van de nederlandse regering waar de commis-

sie niet zo gelukkig mee., is, ligt op het gebied van de coördinatie van

het economische beleid. Van het nederlandse ministerie van financiën krijgt

\n hiervoor te weinig steun.
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Over het algemeen moet erkend worden dat de Nederlanders een eerlijk

communauteur "beleid nastreven.
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