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RAPPORT OMTRENT ORGANISATIE VAN BE EUROPEE LANDBOUW MAPJSTEN. 

In een besp rek ing met M. Bou, de l a n d b o u w e r t e - e n -
wpordigor van bet Commi3sar iat Général au P l a n de Mo dernis a-
tüon e t d'Équipement (Plan Mennet) en na inzage van een 
i n t e r n rapport van II. Bou voor M. Mennet ie het volgende 

--naar voren gekomen* 
-~ Door ö. Bou werd nogmaals bevestigd, dat het landbouw-
plan eerst gelanceerd wordt, nadat het Plan-Schuman gete
kend is t De ondertekening van het Plan-Schuman wordt tegen 

• bet eind van het jaar verwacht* 2 

Bij genoemd onderhoud bleek wederom d u i d e l i j k , dat men 
-in geen geval met dé O.E.E.C. In zee wilde gaan* Volgens 

M. Bou was de O.E.E.C. er niet in geslaagd om tot con
crete resultaten te komen ten aanzien van het scheppen van 
een gemeenschappelijke markt en daarom meent men. dat de 
enige kans i s dit probleem met enkele landen bulten de 
0 . E.E.C, aan te pakken* 

Be organisatie van de landbouw wordt bovendien als 
een onderdeel gezien van de franse plannen ten aanzien van 
het scheppen van een gemeenschappelijke maj3ut§ In die sin, 
dat de landen, die zich voor de landbouw aaneensluiten, 
deze aaneensluiting tevens moeten aanvaarden voor alle 
producten, waarvoor een..gemeenschappelijke markt la of ln 
de toekomst-wordt geeraard.-JU A»W» landen, die zich voer 
de landbouw groeperen, zullen zich tevens b i j het Plan» 
Schuwen moeten aansluiten. 

M« BOU gaat er tevens vanuit, dat de basis van een 
marche oornmun raoetr zijn, de ophsfflng van kwantitatieve 
contingent er ing en de douanetarieven. 

T.a.v. de tarwe, zuivelproducten en suiker zijn de 
opvattingen van M. Bou als volgt: 
Tarwe. 

De invoerbehoefte Van de 6 landen Van het Plan-
Schuman bulten het I.W.A. varieert tussen 8 a 13 m i l l i o e n 
qtx. frankrijk zal tot 1955, jaar van afloop van het 
1. WVi«| niet een exportoverschot van 10 millioen qtx overschrijden.' 

Gezien de huidige tarweprljzen van de zes landen, zijnde; 
frankrijk frs 2.600 
Duitsland M 2.660 
België w 2.875 
Nederland * 2*050 
Italië * 5*640 
Luxemburg n 5 »567 
is de franse productieprijs (frs 2.600) lager dan die van 
de andere landen, met uitzondering van Nederland. 

Ten aanzien van de prijs kunnen derhalve geen grote 

Amerikaanse vrije tarweprijs (frs 3.300). 
Toch zal de vaststelling van de franse exportprijs, 

hetgeen door de Hoge Autoriteit dient te geschieden, met 
zoor veel zorg moeten worden gedaan, omdat een Franse prijs, 
die boven de wereldmarktprijs ligt, »3« kunnen leiden tot 
een doorbreken van de nationale egalisatie van binnenlandse 
en buitenlandse tarwe en daardoor een verboging van prijs-
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niveau ten gevolge zou kunnen hebben. 
Een lagere exportprijs dan de franse binnenlandse 

prijs zou zijn compensatie moeten vinden in bet verlenen 
van prioriteit t.a*v. de franse tarwe* Daarentegen zal 
Frankrijk in tijden Van schaarste een bepaald contingent 
aan de inportlanden moeten kannen garanderen* 

De eventuele opslag zal door de Hoge Autoriteit moeten 
worden geregeld* do oh de uitvoering zal moeten worden op» 
gedragen aan de organisaties van de landen zelf* 

Invoer ln de groep zal gecoördineerd moeten plaats
vinden* 

De zes landen in bun geheel genomen zijn* voor melk 
/ deficitair» Slechts Nederland heeft belangrijke overschotten 

en wel de helft van zijn productie (2.100.000 ton). Deze 
export vertegenwoordigt 1/20 van de totale productie van 
de zes landen* Deze export kan derhalve geen bedreiging 
van de binnenlandse productie van de andere landen betekenen. 

Ben aansluiting Van Denemarken sou de situatie wijzi
gen* omdat de groep alsdan sterk excedentair zou zijn* 

41 De productie van Denemarken is 5.200.000 ton* waarvan 
w 3fïï00*000 ton wordt geëxporteerd* 1aar Engeland wordt 2 
T\ millloen ton geëxporteerd, zodat 1,5 millioen ton naar 

andere landen moet worden uitgevoerd* In dit géval zou 
de uitvoer bulten de groep gemeenschappelijk moeten ge
schieden. 

De prijzen geven geen moeilijkheden, omdat de melk
prijzen in frankrijk zelf even sterk uiteenlopen, als de 
melkprijs van de verschillende landen van de groep* 

Als melkprijzen worden genoemd: 
Nederland frs 16*50 
Duitsland « 20*40 
België « 20.50 
frankrijk • 21*-
ItaÏÏe « 

jens X* Bou zou een prljsegallsatie niet eens 
ls niettemin:. 

a* opslag om seizoenoverschotten op te vangent 
b* verboging van consumptie, vooral in Frankrijk en Duits

land* 
In verband met b worden de navolgende consumptie-

cijfers per land Opgegeven per hoofd in kg.« 
Italië 100 kg* ' 

i frankrijk 255 n 

Duitsland 287 " 
Nederland 365 * 

nodig 

België ) iLor\ Luxemburg) T*—*r 

.. 7 Volgens 15. Bou l s vrije uitruil Van zuivelproducten 
in de 6 landen/ao4*s, indien een organisatie wordt inge-

a. opslag te organiseren voor seizoenoverschotten} 
b* lm- en export te regelen van de groep als geheel; 
o* investeringsprogramma*s op te steilen\ 
d* richting te geven aan de productie door de organisatie 

van de landbouwvoorlichting en eventuele financiering 
daarvan| , \, 



e. een gemeenschappelijke zulvelpolltlak te ontwerpen voor 
de zes deelnemers. 

Suiker» 
De enige belangrijke moeilijkheid, die zich voor suiker 

zou kunnen voordoen* is de suiker uit Cuba en Indonesië, die 
lager geprijsd Is dan de bietensuiker. 
Hiervoor sou een aparte regeling getroffen moeten worden, 
opdat niet grote schade worde aangebracht aan de binnen
landse productie van de groep* 

Als exportoverschotten van binnenlandse productie 
worden genoemd* -
frankrijk 250*000 ton 
België 100*000 « 

foor afzet van deze overschotten wordt met name naar 
Duitsland gezien» 

Hit het bovenstaands volgt, dat M* Bou, met name 
voor de zuivelproducten, meer onze richting uitgaat dan 
het Ministère de 1'Agrlculture. Bovengenoemd standpunt is 
gebaseerd op de studierapporten van de belanghebbenden en 
de besprekingen op het Ministère de 1*Agrlculture. 

In hoeverre het Ministerie van sijn opvattingen af
wijkt* is moeilijk te achterhalen, omdat voorhands het 
Ministerie zich hieromtrent voorzichtig zal uitlaten in 
verband met eventuele repercussies in landbouwkringen. 

Bovenstaande conclusies omtrent de tarwe zijn echter 
de algemene opvatting* Immers in het orgaan van de C.G.A. 
werden in bijgaand artikel (zie bijlage I) dezelfde con
clusies aangekondigd als te zijn dis van de studiecommissie 
van ambtenaren en belanghebbenden* 

In een onderhoud met de BlrecteurAGeneraal van de 
Service Provisoire de 1*Economie Laitière, die als advi
seur voor de zuivelproducten optreedt, is mij gebleken, 
dat omtrent deze producten nog verschil van mening bestaat. 

In zijn rapport aan de Minister heeft hij tot grote 
voorzichtigheid aangemaand* Ofschoon ook hij van oordeel 
is, dat de meest oneconomische productie moet worden afge
sneden, meent hij* dat de aan dé Hoge Autoriteit te geven 
bevoegdheid om/priisregulatie onsociale of oneconomische 
productie af te snijden, met de grootste omzichtigheid 
moet worden gonrnt^ürdlTHlj meent zelfs* dut dez# bevoegd
heid niet zonder restrictie aan de Hoge Autoriteit mag 
worden gegeven en dat bi j ingrijpende beslissingen de 
regeringen telkens zullen moeten worden geraadpleegd. Af
snijding van deze productie zou z. i * slechts mogelijk zijn* 
nadat de producenten door propaganda In redevoeringen, pers 
of anderzins hiervoor rijp zijn gemaakt» zodat deze maat
regelen zonder grote repercussies kunnen worden aanvaard. 

Bij gaat uit van het idee, dat het compenserend recht 
In een internationaal fonds wordt gestort, waaruit de mo
dernisering van de bedrijven kan worden gefinancierd* 
M, Pfjm^n over orRaniaatie gg& Europese markeen» 

Op 26 November 1*1.; hoeft M. Pfimlin op een congres 
te Luchon nogmaals zijn landbouwplan aangekondigd, alwaar 
hij o«m* heeft gezegdi • . 
"II y au une Assemblee do l'Europe a Strasbourg? i l y a un 



"plan Schuman pour l'acier et le charbon. I l faut donc 
"une initiative identique pour !•agriculture qui deviendra 
"un des piliers de l'unlt^e européenne* L'Europe ne sera 
"pas réalisée par des discours* Lorsque le paysan français 
"saura eue par l'Europe et dans l'Europe i l y a la certitude 
"de lendemain, alors l'Europe se fera*" 

Ook op 21 November heeft M» Ff imlin In de' Conseil de 
l a République in een redevoering over de tarweprija, ge
sproken over de organisatie van de Europese tarwemarkt* 
Het name heeft hij ér op gewezen, dat het niet zozeer om 
de prijs gaat als vul om het organiseren van vaste afeet-* 
markt* Hij Is geen voorstander van Inkrimping van de pro
ductie, doch veeleer van uitbreiding Sn stabilisatie van 
een afzetgebied* 

Nogmaals kondigde hij aan, dat hij in de naaste toe
komst hoopt tot Internationale onderhandelingen te komen. 

In bijgaand artikel van de Figaro ( Zie bijlage II) 
van 28 November wordt het Europese landbouwplan behandeld, 
waarin wordt medegedeeld, dat Minister Mansholt en Minister 
Pf imlin contact hebben opgenomen. 

m dit artikel wordt overigens niets nieuws gezegd* 

7-12**50* Mr. H«E*1UE#^; Frank. 


