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Spaanse kandidatuur 
voor EG in de herfst 

De officiële aanvraag 
van Spanje voor toetre
ding tot de Europese Ge
meenschap zou in het na
jaar kunnen -binnenlo
pen. Dat verklaarde al
thans Gabriel Ferran, vi-

ce-direkteur-generaal 
van het Spaanse minister
ie van Buitenlandse Za
ken. 

Hij is belast met de proble
men van de integratie van Span
je in de Europese Gemeen
schap. Onderstaatssekretaris 
voor Industrie Orbe Cano voeg
de daaraan toe dat de toetre
ding * om historische en politie
ke redenen in princiep geen 
problemen mag opleveren ». De 
ekonomische integratie kan 
echter jaren duren. 

Beiden waren in Brussel met 
een Spaanse handelszending, 
die bestond uit vertegenwoor
digers van de Kamers van 
Koophandel (in Spanje officiële 
instellingen), de overheidson
dernemingen en de privé-sek-
tor. De zending legde kontakten 
met de Belgische industrie, 
werd ontvangen door minister 
van Buitenlandse Handel 
Knoops en door het Belgische 
lid van de EG-Kommissie, Da-
vignorL 

Met deze laatste sprak de mis
sie vooral over het plan-Davig-
non voor de herstrukturering 
van de staalindustrie. Op de eer
ste plaats trachtten de Span
jaarden echter hun gesprek
spartners ervan ce overtuigen 
dat hun land zich politiek en 
ekonomisch voorbereidt op de 
integratie in de EG. Orbe Cano 

onderstreepte dat derhuidige re
gering in Madrid' zoveel moge
lijk burgers bij de besluitvor
ming wil betrekken. Maar de 
politieke hervormingen verhin
deren niet dat tegelijk ekonomi
sche maatregelen worden ge
troffen. Hij erkende wel de 
noodzaak om na de verkiezin
gen een beleid te voeren dat 
meer op ekonomische stabili
teit dan op groei is gericht 
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